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JUSTUS EX FIDE VIVIT9
[Het verslag van de Amsterdamsch-Nijmeegsche herdenking van Von.
dels bekeering op 21 Oct. 1939, waarm.ee Mej. Corry Meuwese de laatste
aflevering en den tienden jaargang van de Vondelkroniek afsloot, bevatte
de mededeeling, dat Monseigneur J. P. Huibers, Bisschop van Haarlem,
zijn bij die plechtigheid in de Begijnhofkerk gehouden toespraak ons wetwillend ter publicatie had afgestaan (X, 1939, bl. 351).
Wij verheugen er ons over, met dit bisschoppelijk document onzen elfden
jaargang te mogen openen. Niet enkel om het in Nederland zeldzame geval
dat een Kerkvorst zijn medewerking aan een tijdschrift verleent, maar ook
en vooral, omdat dit woord van zoo hooge zijde en in zOO verheven oogen.
blikken, nl. onder de H. Mis uitgesproken, voor ieder die er belang in stelt
duidelijk en zonder eenige terughouding de meening weergeeft, welke de
hedendaagsche Katholieken koesteren over Vondel als katholiek in zijn leven
en in zijn dichtkunst.
Dat Monseigneur Huibers, die als kundig vereerder van den dichter sedert
lang onder de zijnen bekend staat (vgl. Vondelkroniek VII, 1936, bl. 27), deze
meening in zoo warme welsprekendheid wilde weergeven en bevorderen,
heeft ook daarom zijn waarde, zijn fraai en gezagvol woord, na vele eeuwen
de eerste en eenige uitspraak, die wij tot nog toe van een Bisschop over Vondel
bezaten maar die nooit iemand voldaan heeft — nl. de uitspraak van den
Mechelschen Primaat Jacob Boonen: vgl. Vondelkroniek V, 193,4, bl. 125; X,
1939, bl. 37 — niet enkel neutralizeert maar ook ver in kracht en beteekenis
overtreft. Red.]

In stille godsvrucht zijn wij hier vereenigd om uit de diepte van onze
Roomsche zielen den goeden God te danken voor de onwaardeerbare
gave van het heilig katholiek geloof, welke Hij aan onzen grootsten dichter
Joost van den Vondel heeft gegeven en voor den grooten zegen, welken
Hij daardoor aan heel ons yolk geschonken heeft, een zegen, die na
driemaal honderd jaren nog dankbaar wordt gevoeld. En al is de juiste
datum niet nauwkeurig te bepalen, het is een treffende gedachte dit
groote fejt te gedenken op deze historische plek, deze heilige plaats,
waar het is geschied — op den feestdag der H. Patrones, Sinte Ursul,
de heilige welke Vondel het eerst zoo geestdriftig heeft bezongen.
Wij, ICatholieken, zijn zoo fier op onzen Roomschen Vondel, omdat
zijn bekeering, zijn overgang tot de katholieke Kerk zoo echt was, en
heel zijn leven heeft beheerscht, en heerlijke vruchten heeft voort,
gebracht, en zulk een voorbeeld is ook voor onzen tijd.
1)

Rom. I, 17.
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in den meest volledigen zin is dit woord toepasse.
lijk op Joost van den Vondel. Zijn geloofsleven willen wij hier kort
samenvatten in twee gedachten:
De ware grootheid van Vondel heeft hem klein gemaakt.
Die kleinheid heeft hem gevoerd tot de hoogste grootheid.
Justus ex fide vivit:

I.
De bekende uitspraak van Tertulliaan, dat de ziel van nature Christe.
lijk is, zien wij zeker bewaarheid in Vondel. Een ernstig en evenwichtig
karakter, eenvoudig, oprecht, open, met weinig behoeften, afkeerig
van leugen en onrecht, altoos zoekend naar waarheid en naar recht.
Een stifle man. Een hard werker. Begaafd met zulk een groot verstand,
zulk een scherp en helder oordeel, zulk een wonderbaar geheugen en
zulk een fijn en zuiver gevoel, dat hij gerangschikt wordt onder de
grootste genieen. Dat dies trekt naar het Christelijke. Men zou meenen,
dat zulk een ziel van zelf gansch en al open stond voor de goddelijke
waarheid, dat immers hoe grooter het verstand, hoe zuiverder het
gevoel is, het licht der waarheid en de koesterende straal der lief de
daar het eerst zouden binnentreden.
Maar dit is niet altijd zoo. De ondervinding leert het anders. Niet
altoos is de mensch er van bewust, dat hetgeen hij bezit goede gaven
zijn, die komen van den Vader in den hemel; niet altoos bedenkt hij,
dat ook zijn verstand, ook zijn gemoed geschapen zijn uit nets, hem
gegeven door den eeuwigen Schepper allereerst opdat hij daarmee
dien Schepper zou kennen en verheerlijken en dienen. Zoo gemakkelijk
sluipt de hoogmoed, de zelfverheffing binnen, en hoe grooter Gods
gaven zijn, des te krachtiger dikwerf tracht het schepsel zich te ont.
worstelen, zich los te waken van God, zich zelf te zijn en te zeggen:
Non serviam, ik dien U niet. Het schrikkelijkst voorbeeld zien wij in
Lucifer en de gevallen Engelen. Wij zien de navolging daarvan in de
geschiedenis der menschheid zonder ophouden. Hierop doelde onze
goddelijke Zaligmaker zelf, toen Hij zijn Apostelen had uitgekozen
en tot den Vader zeide: „Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde,
omdat Glij deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen
en aan kleinen geopenbaard. Ja, Vader, zoo is Uw welbehagen geweest."
(Mt. XI, 25).
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Het is voor kleinen en eenvoudigen zoo gemakkelijk te begrijpen en
de redelijkheid zelve, dat voor de ondoorgrondelijke geheimen, welker
bestaan God ons heeft geopenbaard, de mensch zich heeft neer te leggen bij het onfeilbare woord van God. Maar voor den mensch, die in
zijn eigen oogen groot is, grooter dan anderen, die meerdere raadselen der natuur weet op te lossen, antwoord weet te geven op hetgeen voor anderen duister is, die gewoon is niets aan te nemen dan wat
hij zelf begrijpt en ziet en beschouwt als uitspraak van de wetenschap,
voor zulk een mensch wordt het geloof moeilijk, niet omdat zijn verstand niet groot genoeg is, maar omdat dat verstand beneveld wordt
door een waas van eigenliefde, van eigenwaan, van hoogmoed. Hij
ziet niet meer het onderscheid tusschen natuur en bovennatuur. Het
valt hem moeilijk het hoofd te buigen voor het woord van een anderen
mensch, ook al steunt dat woord op de oneindige waarachtigheid van
den oneindigen God. Niet het offer van het verstand schrikt hem terug,
maar het offer van zijn hoogmoedige zelfverheffing. En dat belet
hem, binnen te gaan in Gods Kerk. Treffend is het woord: „Zoo gij niet
wordt als kleine kinderen zult gij het hemelrijk niet binnengaan"
(Mt. V, 20).
Die strijd tusschen de waarheid Gods en den menschelijken hoogmoed is een geweldige strijd. Vooroordeel, menschelijk opzicht, menschenvrees makers hem nog moeilijker. De zelfverblinding neemt toe
en de zelf kennis is ver van de waarheid. Wie dien strijd tegen zich zelf
wil winnen, moet waarlijk groot zijn. Maar eerst hij is waarlijk groot,
die inziet en weet, hoe klein hij is.
Dien strijd heeft Joost van den Vondel ook moeten strijden. Wij weten
het: In dien tijd toes heel het yolk om de vrijheid vocht, was hij een
voorvechter van de vrijheid, ook de vrijheid van het „gewisse". Zijn
protestantsch hart moest niets hebben van paus en van tusschenkomst
van priesters. Hij was gewoon zijn eigen paus te zijn. Hoe kon hij buigen voor kerkelijk gezag? Alles kwam bij hem in opstand. Hij zegt
het zelf:
De melck der voester, slimme wennis
En d' eerste ploy van errefleer
Wort spa verleert door betre kennis,
Zoo fang men d' Ootmoet noch ontbeer.
(Geboortezang)
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Die strijd heeft zeker meerdere jaren geduurd. Door hoogst bevoegde
schrijvers is dit duidelijk aangetoond. Die strijd is eerst beslist, toen
hij die hemelsche les had begrepen en toegepast: „Leert van Mij dat
ik nederig van harte ben" (Mt. XI, 29).
Hier in dit Begijnhof is die strijd uitgevochten, hier op deze ver.
borgen plaats. Hier heeft hij geluisterd naar den geleerden Marius,
hier met hem gedisputeerd; hier heeft hij gelezen, heeft hij gebeden.
Hier in deze kerk, waar de devotie der Heilige Stede was overgebracht,
heeft hij geschouwd in dat hoogheilig geheim onzer altaren en aan.
schouwde hij „Hem die Gods gestalte bezat en het niet tot roof rekende
aan God gelijk te zijn — exinanivit semetipsum. — vernietigd en onken.
baar" (Phil. II, 6, 7). Toen heeft hij begrepen, dat het waarachtige
grootheid was, zich zelf te vergeten om Hem te volgen; klein te zijn als
een kind voor Hem, die als een kind tot ons kwam. En toen was hij
groot in ware grootheid, deed hij waar anderen voor terugschrokken.
Hij boog zijn knieen, boog zijn hoofd voor de eeuwige Wijsheid. In het
stof gebogen vond het schepsel zijn Schepper, vond de mensch zijn
God, werd hij Gods kind. Toen mocht hij zeggen: „Tuus sum ego:
ik ben de Uwe (Ps. CXVIII, 94).
Al wie door ootmoed word herboren,
Die is van 't hemelsche geslacht.

De grootheid van Vondel is door het klein maken van zich zelf niet
ondergegaan. Integendeel. Justus ex fide vivit: zijn geloof werd de ziel
van zijn leven en van zijn werken en heeft hem groot gemaakt boven
mate.
Nu alle beletselen waren weggenomen en het Licht in volle stroomen
naar binnen viel, heeft deze groote ziel haar kindschap Gods dankbaar
uitgejubeld, niet in vele persoonlijke woorden, maar in gansch een
leven van Roomsch werken en strijden tot het einde toe. Strijden voor
waarheid en voor recht, niet meer zooals deze bestond in zijn eigen
phantasie of oordeel, maar zooals zij is, zooals God haar ziet.
Met wat een ernst vatte hij zijn taak op! Wat men reeds had opge.
merkt in zijn vorige werken, hoe volmaakt hij altoos zijn onderwerp
beheerschte, dat zien wij met stomme verbazing als hij schrijft over
de hoogste geheimen van het katholiek geloof, dat hij nauwelijks had
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omhelsd. In die ontzagwekkende reeks van zijn meesterwerken munten
uit de Altaergeheimenissen, de Heerlijckheit der Kercke, de Bespie.
gelingen van Godt en Godtsdienst. Wie staat niet verbaasd over zijn
werkelijk verbluffende kennis van de H. Schrift, van de Vaders, van
de leer der Kerk, van de liturgie en de geschiedenis? Wie wordt niet
getroffen door zijn immer juiste terminologie bij het behandelen der
allermoeilijkste geheimen? de toepasselijkheid der vergelijkingen, de
kracht der bewijzen? Zooals ze hem overtuigd hadden, zoo legt hij
ze aan anderen voor, fielder en zonneklaar.
Wat was zijn geloof diep gegrondvest en onwrikbaar vast ! Meer:
de bekeerling wordt een bekeerder, zooals een St. Paulus, een apolo.
geet, een apostel, die iedere gelegenheid zoekt en aangrijpt om de waar.
held te doen zien en te doen beminnen, en die voor niets terugdeinst,
ook al wordt hem geen laagheid bespaard. Al zijn werken, zelfs de
bewerking van heidensche modellen, zijn er op gericht, zijn yolk op te
voeden tot God en tot Gods dienst. „Gratia ejus in me vacua non fuit:
Gods genade was in hem niet ijdel geweest" (I Cor. XV, 10). Hij had
God lief met heel zijn ziel en met al zijne krachten. Met alle kracht
van zijn ziel stelde hij al zijn groote gaven van geest en hart te werk.
Hij deed de waarheid stralen in zulk een schittering van licht, dat zij
haar voile kracht ontplooide. Hij versierde haar met zulk een rijkdom
van beelden, bezong haar in zulk een betooverende taalmuziek, dat
zij als een afglans der Eeuwige Schoonheid een wellust was voor oog
en oor, voor verstand en voor hart.
Groote God, hoeveel duizenden hebben Uwe waarheid nog inniger
omhelsd, hebben U nog hartelijker bedankt voor die Perle, die verbor.
gen lag, waarvoor men 't al met winst verliest ! Wij verwonderen ons
er niet over, dat de roem van Vondel als dichter verreweg het hoogst
is door zijn Roomsche werken. Viert de kunst niet haar hoogste tri.
omfen, wanner zij zich geheel in yolk overgave in dienst stelt van
het hoogste Ideaal: God en Gods werk? Vondel had zich vernederd voor
God, maar die kleinheid heeft hem groot gemaakt. Reeds hier mocht
hij ondervinden: „Wie zich vernedert, zal verheven worden" (Mt.
XI, 23). Hij is de beroemdste van onze dichters.
Maar ook de roem van den grootsten dichter beteekent niets, als hij
niet roemen kan in God. En wij mogen het zeggen: dat kon Vondel.
Justus ex fide viva! Joost van den Vondel heeft zijn naam geen oneer

10

JUSTUS EX FIDE VIVIT

aangedaan, maar als een ware „justus", als een „rechtvaardige" heeft
hij zijn geloof beleefd, verdedigd en verheerlijkt. In rnemoria aeterna
erit Justus (Ps. CXI, 7). Joost zal bij God het loon bezitten, dat alle aardsche grootheid te boven gaat; nu schouwen in de heerlijkheid van Gods
wezen in een klaarder dag,
Zonder neevlen, zonder duister,
In den vollen middagstraal.
En wij danken God voor hetgeen hij ons gaf in Vondel en voor zijn
werken, voor zijn voorbeeld, voor zijn invloed nu nog op ons katholieke
volk en op onze jeugd, en wij vragen de voorspraak van onzen grooten
dichter, dat wij altoos mogen trachten zoo ons geloof te kennen en het
in dankbaarheid zoo te beleven als hij ons is voorgegaan.
f J. P. HUIBERS
DE GYSBREGHT-OPVOERING.
— Wat decors en bezetting aangaat
was de opvoering van Vondels Amsterdamsch drama door Het Nederlandsch Tooneel in den Stadsschouwburg te Amsterdam op 1 Jan. 11.
vrijwel gelijk aan die van het vorig
jaar en toch bespeurde ons gevoel
een groot verschil. Het is niet zoo
gemakkelijk dit precies nader te
omschrijven, maar een vooruitgang
leek hier niet bereikt, 't was veeleer een
achteruitgang. Met een der correspondenten van de Sara Burgerhart
zouden wij willen zeggen: „'t Scheen
zoo geen hartewerk te zijn." Vooral
in de drie eerste bedrijven was het
of de geest ontbrak; het had alles
de bijsmaak van routine-werk, een
obligaat-nurnmer, door de traditie
nu eemnaal vereischt maar door de
spelers niet meegeleefd. Later, bij
het optreden van Gozewijn, die,
behoudens zijn welgedaan uiterlijk,
door Anton Roemer waardig gegeven werd, kreeg het innerlijk de overhand. Arend (Frits van Dijk), hoezeer bemoeilijkt door Badeloch (Char-

lotte Killer), die hem als een klis
aan het IV hing, deed zijn prachtig
verhaal uitmuntend, maar Gysbreght (Albert van Dalsum), die ook
door zijn gestalte iets monsterlijks
dreigt te krijgen, verviel hoe langer
hoe meer in een vaak onverstaanbaren brultoon, met zware dreunaccenten op de caesuur van het vers,
waardoor de tot een schim wegterende Badeloch bijna verpletterd
werd. De techniek der Reien, vooral
van de Amsterdamsche Maeghden,
liet te wenschen over. De muziek is
veel te lang en munt tegenover
Vondels vers uit in bescheiden,
heid; ze lijkt er om zich zelf te zijn
en te willen zijn. Aline Markus, die
voor 't eerst den sterk besnoeiden
Rafael creeirde, deed het verdienstelijk, maar was te veel vrouw of
meisje, wat in deze rol niet gewenscht
is. De Karthuizers droegen fantazie.
habijten, die eerder aan Trappisten
of Dorninicanen.leekebroeders deden
denken. Persoonlijk was ik lang niet
zoo voldaan als 't vorig jaar. M.

LEIDEN IN LAST
e Nederlandsche publieke opinie is de laatste jaren al op heel
wat rumoer bij hoogleeraarsbenoemingen aan onze openbare
Universiteiten vergast, en wel voornamelijk wanneer het een
benoeming aan een der letterkundige Faculteiten gold. Van Ginneken,
Brom, Romein . . . de enkele namen volstaan, om ons den rumor in
casa te herinneren, die bij het vooruitzicht van de eventueele aanstelling
dezer heeren de dagbladpers vervulde. In onze democratische samen.
'eying schijnt het medezeggenschap van Jan Publiek in dergelijke
aangelegenheden een recht geworden, ten minste een gewoon verschijn.
sel te zijn.
Bij de door De Maasbode van 3 Jan. 11. het eerst en misschien wat
voorbarig als „zeer binnenkort te verwachten" aangekondigde be.
noeming van Dr. W. J. M. A. Asselbergs (Anton van Duinkerken) tot
bijzonder hoogleeraar in de Vondelstudie aan de Rijks Universiteit te
Leiden is de gebruikelijke weerslag binnen enkele dagen tot een luid.
ruchtigheid, ja tot een kabaal aangezwollen als wij nog niet hadden
beleefd. Dagen achtereen zijn onze kranten overstroomd met een cornucopia van beschouwingen en tegenbeschouwingen, van critieken en anti.
critieken, van theoretische uiteenzettingen en persoonlijke beschul.
dig: ingen, die door de hitte van hun strijdvuur de barre winterkou
haast deden vergeten en die, zooals gewoonlijk, de zaak waar het eigen.
lijk om ging hoe langer hoe meer dreigden te vertroebelen.
Men zou zich in dit levendig en algemeen dispuut kunnen verheugen
als in een opvallend teeken van Vondels verrassende populariteit. In
werkelijkheid immers lag het markant karakter van 's dichters cultu.
reele en vooral confessioneele persoonlijkheid ten grondslag aan den
hartstocht, waarmee het pro en het contra van bedoelden leerstoel en
van genoemden candidaat verdedigd werden. Zoowel bij zijn leven als
in al de jaren na zijn dood is het herhaaldelijk gebleken, hoe Vondel
als man van felle overtuiging, als openbaar partijkiezer, als bekeerling
en belijder voor vele landgenooten, bij al hun bewondering voor zijn
dichtkunst, een „teeken van tegenspraak" was. Wanneer men hierin
een bewijs van zijn voortleven ook onder de huidige generatie mag
zien, kan men van meening zijn, dat het om Vondels naam losgebroken
en overigens weinig verheffend dispuut een zekere winst beteekent.
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Maar het leven van onze „wereldbeschouwelijk" gemengde bevolking
is nu eenmaal machtig gecompliceerd. Wij springen gaarne en spoedig
op het paard van onze principes en een met animositeit gevoerde
krantenoorlog over de vrij eenvoudige quaestie in zake het Vondel.
onderwijs .door iemand die de meeste kansen biedt hem ideologisch
te verstaan is ontketend, eer we goed en wel weten wat er aan de hand is.
Het zou daarom wel een wonder zijn, wamieer onze gevoelige Holland.
sche aard de destijds reeds door Busken Huet en G. Ka1ff bevestigde
vraag aangaande de wenschelijkheid van een universitairen zetel voor
de bestudeering van Nederlands grootsten dichter niet terstond tot
een strijdvraag proclam.eerde en in een grimmig debat verwerkte.
Dit &mkt ons de hachelijke kant van deze evenzeer door belangen
als door beginselen overheerschte en bovendien, naar ons voorkomt,
van haar oorsprong deerlijk ontspoorde Vondel-quaestie, al blijkt er,
nogmaals gezegd, onmiskenbaar de nog altijd geldende beteekenis
van 's dichters figuur uit.
Wij voor ons stellen ons om meer dan ein reden in dit tournooi
geen partij. Maar terwijl wij het met kalmte aanzien, meenen vvij, dat
het in de lijn van deze Kroniek ligt, de tallooze krantartikelen, door
den knipseldienst Vaz Dias ons toegezonden, in de hoofdmomenten
en zuiver a titre de document vast te leggen. Uriels woorden komen
ons hierbij van zelf in de pen:
(Een) lust ontvonckt myn geest om rustigh aen te vangen,
Dien vreesselycken storm t'ontvouwen op een ry.

Na het boven vermeld bericht van De Maasbode, daags daarna, met
de fout van het „buitengewoon" hoogleeraarschap, door De Tijd en
nagenoeg de heele Nederlandsche pers overgenomen, kwam. Het Vaderland, wiens literaire redacteur niet bepaald tot de vrienden van den
titularis-in-spe behoort, met de suggestie van een in Leidsch.acade.
mische kringen .zoci sterk verzet tegen deze benoeming, „clat Faculteit
en Senaat den toekomstigen docent in geenerlei vorm zullen erkennen"
(4 Jan.). Deze zienswijze werd bevestigd door het fameuze persgesprek,
dat de Ordinarius der Nederl. Letteren te Leiden aan Het Vaderland
toestond en dat in dat blad op 8 Jan. verscheen. Met dit uitvoerig en
met eenige opgewondenheid gedicteerd artikel had Prof. Mr. P. N. van
Eyck den eigenlijken „kneppel in een hoop hoenderen gesmeeten"
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en brak het tumult los. Terstond trad het blad van de primeur als
tegenkampioen in het krijt en de „Vondeloorlog" was op velerlei fronten
en om tal van stellingen aan den gang. Niet alleen werd de wel met
eenig recht verstoorde Prof. van Eyck in De Maasbode van 11 Jan.
van feitelijke onjuistheden beticht, maar in de spoedig aangroeiende
papier-lawine kwam een reeks vragen aan de orde: over de voorge.
schiedenis van den betwisten leerstoel; over het ontstaan en de leiding
van de daarvoor te Amsterdam gevestigde „Vondelstichting" en haar
oorspronkelijke bedoelingen ten opzichte van Dr. C. R. de Klerk; over
de wettigheid, althans de aanvaardbaarheid van Minister Slotemaker
de Bruin's verkrijging van de koninklijke goedkeuring op die Stich.
ting (vgl. Vondelkroniek, X, 1939, b1.199); over de juistheid der regeling
van de bijzondere leerstoelen in het algemeen en die van een Vondel.
leerstoel in speciali; over de wenschelijkheid van zulk een leerstoel
te Leiden; over den Vondelarbeid van de hoogleeraren Kalif en vooral
Verwey; over het recht van een katholieke Vondel.interpretatie; over
de geschiktheid van den heer Asselbergs als Vondel.specialist, waarin
ten slotte de brandende quaestie culmineerde.
Erkend moet worden, dat na het wrevelig Vaderland-artikel van den
hoogleeraar van Eyck, waarvan de koptitel „Het slecht geregelde en
dus gevaarlijke instituut der bijzondere leerstoelen" al een oorlogs.
verklaring was, ook bezadigder stemmen van enkelen zijner collega's
vernomen werden, die de zaken geheel objectief en zuiver principieel
behandelden. Zoo werd het door van Eyck den Utrechtschen Professor
C. G. N. de Vooys toegeschreven „scherp principieel verzet" door
dezen zelf in De Maasbode van 10 Jan. aanmerkelijk verzacht in zijn
verklaring, dat wel speciale Vondelcolleges dienen gegeven te worden,
alleen niet door een hoogleeraar, maar door een lector of privaat.
docent. Het Handelsblad van 12 Jan. ondervroeg den Groningschen
hoogleeraar G. S. Overdiep, en ook diens meening, hoewel bezwaard
over onze wettelijke regeling der bijzondere leerstoelen, klinkt gematigd
en verzoenend, waar zij luidt, dat „de gewone hoogleeraar wanner hij
near zijn inzicht Vondel doceert en de loutere Vondelaar &ander op
nuttige wijze kunnen aanvullen." Wat de competentie van Asselbergs
naast van Eyck betreft, deze acht Prof. Overdiep in beide figuren
„in meer opzichten gelijksoortig te zijn dan verschillend". Het Vader.
land van 13 Jan. herinnerde bovendien aan de historische en critische
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beschouwing, welke Prof. Dr. H. Bolkestein in 1935 als aftredend Rector
Magnificus van Utrecht aan het instituut in quaestie had gewijd, waarna
nog een beginselvast en scherpzinnig oordeel van den Amsterdamschen hoogleeraar J. H. Scholte over de „Gevaren en voordeelen der
bijzondere leerstoelen" in De Telegraaf van 14 Jan., bij de erkenning
dat het instituut ”gedenatureerd" is, de mogelijkheid van „soepel overleg" tusschen het Curatorium van den bijzonderen leerstoel en de
betrokken Faculteit allerminst uitsluit. Ook het hoofdartikel van De
Tijd van 20 Jan. scheen door een edel streven naar rustige objectiviteit te zijn ingegeven.
Wanneer de Leidsche affaire van het begin af en van beide zijden
op deze waardige wijze behandeld was, dan zou de bij al zijn strijdbaarheid toch boven alles vredelievende Vondel niet de inzet geworden
zijn van de sterk geprikkelde gevoelens en van de vele booze woorden,
die nu over en weer zijn losgeschoten in deze universitaire aangelegenheid. Waartoe echter de geesten verdwaalden en hoe zeer de burgertwist de regementen heeft gesplist leert de volgende bloemlezing uit
den voorraad sensationeele opschriften voor het meerendeel alarmkreten waarmee onze dagbladen het geval „populair" maakten.
Wij geven ze zooveel mogelijk in chronologische volgorde, zoodat de
warreling der meening naar behooren tot haar recht komt.
Eerst herinneren wij aan het bericht in het ochtendblad van De
Maasbode van 19 juli 1939. Hierin werd mededeeling gedaan van de
te Amsterdam gevestigde Vondelstichting, bij K.B. van 27 Juni '39
erkend „om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks.
universiteit te Leiden een bijzonderen leerstoel te vestigen in de Vondel.
studie". Het bestuur dezer Stichting bestond toen uit de heeren Mx.
Dr. D. Koolen, Dr. N. van Suchtelen, J. Bal, Prof. Dr. A. J. A. Barge
en Dr. J. Berg. Wij merken hierbij op, dat het bestuur dus aanvankelijk
uit 3 niet.katholieken en 2 katholieken bestond. Door ziekte is de heer
J. Bal weldra uitgetreden en vervangen door den oud-minister Mr.
C. P. M. Romme, zoodat toen het bestuur uit 2 niet.katholieken en 3
katholieken bestond. Volgens De Maasbode van 26 Jan. is dat bestuur
onlangs weer eenigszins gewijzigd, zoodat het nu bestaat uit Mr. Dr.
Koolen als voorzitter, H. van der Bij11 als Secr..Penningmeester. Prof.
Barge, Mr. Romme en Dr. van Suchtelen als leden. Tegelijk werd ook het
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Curatorium (dat, mirabile dictu, den titularis moet voordragen!) bekend
gemaakt, ni. Dr. H. W. E. Moller, Dr. J. Berg en Dr. C. R. de Klerk.
Op 16 September '39 bracht De Tijd het bericht, dat Dr. C. R. de
Klerk, die bij het ontstaan van de Vondelstichting zeer nauw betrokken
was geweest, op grond van zijn gevorderden leeftijd voor de bezetting
van den Vondelzetel niet in aanmerking wenscht te komen.
Toen verscheen in het avondblad van De Maasbode van 3 Jan. 1940
onder den kop „Een nieuwe Vondel-leerstoel" de (foutief geformuleerde) mededeeling, dat Dr. W. Asselbergs' benoeming spoedig te verwachten was. De reactie liet niet lang op zich wachten en luchtte zich
in een stroom van artikelen met bovenschriften als deze:
Sterke oppositie tegen deze benoeming in universitaire kringen. Het
Vaderland, 4 Jan.
Het slecht geregelde en dus gevaarlijke instituut der bijzondere leerstoelen,
door Prof. Mr. P. N. van Eyck. Het Vaderland, 8 Jan.
Manoevres achter de schermen. Achter den rug om. De Telegraaf, 9 Jan.
Hoe Utrecht tegenover een Vondelleerstoel stond. „Het gevaar der bijzondere leerstoelen". Utrechtsche Courant, 9 Jan.
De aanbeveling van min. Slotemaker. Utrechtsch Dagblad, 9 Jan.
Onverkwikkelijke bijzonderheden bij de stichting van een bijzonderen leerstoel. Vondelstichting speelde geen open kaart. Utrechtsch Nieuwsblad, 10 Jan.
Rumoer om een Leidsche benoeming. De Maasbode, 10 Jan.
Argelooze commentaar van de Maasbode. Een „onverkwikkelijke zaak"
of een „onpleizierig feit" (citaten uit De Maasbode). Het Vaderland, 10 Jan.
Verwey's werk in het geding. Het Volk, 10 Jan.
Het „wereldbeschouwelijk" karakter van de Vondelstudie. Net Vaderland,
11 Jan.
De Kroon zou benoeming Asselbergs kunnen verhinderen. De Telegraaf,
11 Jan.
Een Roomsch zaakje. De Banier, 11 Jan.
„Het Roomsche Vondelonderwijs kan beginners". „De kern van heel deze
affaire" (citaten uit de Avondpost). De Maasbode, 11 Jan.
De Maasbode gaat verder in op het betoog van Prof. van Eyck. Net blad
zegt dat de hoogleeraar zich vergist. Het Volk, 11 Jan.
Anti-papistisch gerucht. De Residentiebode, 11 Jan.
Weer een anti•Roomse rd. Ons Noorden, 12 Jan.
Het jongste Vondel-treurspel. De Maasbode, 12 Jan.
Verschil tusschen essayist en Vondelkenner. Gaat het hier allereerst om
Vondel? Het Vaderland, 12 Jan.
De wankele Vondel.stoel. Roomse Vondel-professoren, door Dr. G. Stuiveling. Het Volk, 12 Jan.
Leiden en Vondel. Het Volk, 12 Jan.
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Het verzet tegen de benoeming van Dr. Asselbergs. Dagblad van N. Brabant en Zeeland, 12 Jan.
Repliek op de critiek van Prof. van Eyck. Rotterdamsch Nieuwsblad, l2 Jan.
Ontwrichting door het specialistendom in plaats van synthese. Dr. G.
Stuiveling wijst op den onroomsen Vondel. Het Vaderland, 13 Jan.
De Arbeiderspers verdedigt zetel en titularis. „Dom-anti.papistische
gevoelens" (citaat uit Het Volk). De Maasbode, 13 Jan.
Twee meeningen van Het Volk. De Tijd, 13 Jan.
Vrees voor Rome. Endh. en Meierijsche Courant, 13 Jan.
Een academische leerstoel die niet rechtschapen getimmerd is. De Telegraaf, 13 Jan.
Cultureel imperialisme. De Avondpost, 13 Jan.
Rumor in casa Lugdunensi. Algem. Handelsblad, 13 Jan.
Waarom de candidatuur van Dr. Asselbergs ons gerechtvaardigd blijft
voorkomen. Dagblad van N. Brabant en Zeeland, 13 Jan.
De tweede viool, door Lumey. Algem. Handelsblad, 13 Jan.
Pro en contra van Duinkerken. De Residentiebode, 13 Jan.
Gevaren en voordeelen der bijzondere leerstoelen, door Prof. Dr. J. H.
Scholte. De Telegraaf, 14 Jan.
Het Leidsche Vondeldrama I. De Maasbode, 15 Jan.
„Een kwestie van openbare zedelijkheid", door Prof. Mr. P. N. van Eyck.
Het Vaderland, 15 Jan.
Rommelpot in het hanekot. N. Venlosche Courant, 15 Jan.
Gestook rond een Vondel-leerstoel. De Avondster, 15 Jan.
De Telegraaf en de Vondel-leerstoel. Ons Noorden, 15 Jan.
Het Leidsche Vondeldrama II. De titularis „in petto". Diens eventueele
benoeming in de lijn der jongste Leidsche traditie. Van Duinkerken's Vondelpublicaties. De Maasbode, 16 Jan.
Van Duinkerken over Vondel. Eenige publicaties (dezelfde lijst als van
De Maasbode denzelfden avond). De Tijd, 16 Jan.
Prof. dr. P. N. van Eyck tegen „De Maasbode". Verkeerd beleid in de geheele zaak. Algem. Handelsblad, 16 Jan.
Nogmaals: de Vondelleerstoel. Het quantitatieve argument tegen het
qualitatieve. De Maasbode wordt joviaal. (Hier achter) Het standpunt der
Arbeiderspers, door Dr. G. Stuiveling. Het Vaderland, 17 Jan.
De Roomsche pers en. de Vondelleerstoel. Rome gesteund door de S.D.pers.
De Banier, 17 Jan.
Leidsch Vondeldrama. De Standaard, 19 Jan.
Schandaal in Holland. Het Hollandsche Weekblad, 20 Jan.
Een Vondel-ing voor de Alma Mater . . . Spotprentjes van Ton van Tast
met citaten uit Vondel. De Haagsche Post, 20 Jan.
Om een Vondel-leerstoel. Drie kanten van een goede zaak. Een stichting
op smalspoor. De Tijd, 20 Jan.
Leiden en Anton van Duinkerken. Holland op zijn smalst, door G. Ruygers.
Dagblad van N. Brabant en Zeeland, 20 Jan.
16
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Rumoer om Vondel. Wat zou de dichter zelf er van zeggen? Utrechtsche
Courant, 20 Jan.
Ballade van den Duin. Geen Duynkerck . . . enz. door Keye. De Maas.
bode, 21 Jan.
De Leidsche Vondel-leerstoel. Het geheiligde specialisme. (Een gedicht :)
Trant van Cyrano de Bergerac, door d. B. De Nieuwe Eeuw, 25 Jan.
Het gerucht om den Bijzonderen Leerstoel houdt aan. (Een spotprent :)
Vondels annexatie, met 't onderschrift: „Vondel: Marchant mag je hebben,
maar van mij blijf je of !". Het Liberale Weekblad, 26 Jan.
De Leidsche Vondel-Leerstoel, De Groene, 27 Jan.
Pythia over Vondel. Een „hekeldicht" over den „Stoe]." Het Vaderland,
27 Jan.
Vondel in het geding. Goudsche Courant, 27 Jan.
Arenosius of Moordende Onnozelheid, interlocaal treurspel, niet van J.
van den Vondel. Kroniek van Kunst en Kultuur, Jan.
De Vondel leerstoel te Leiden. Een vloed van hekeldichten de Tijd 29 Jan.
„Een tweede affaire Oss." Residentiebode, 29 Jan.

De cacofonie van deze titels is al voldoende om ons te laten zien, hoe
weinig elegant de partijen elkaar hebben bestreden. Wie niet wist, dat
het meestal niet eens zoo verschrikkelijk ernstig bedoeld is en dat
onze krantenlezers dit Vondelstandje wel spoedig voor een ander standje
zullen vergeten, zou met den dichter ontmoedigd kunnen zuchten:
De broederschap heeft uit, en niemant ziet noch kent
Zyn medeburger weer .. .

en dat dan om een quaestie van zuiver cultured belang ! Roomsch en
anti-Roomsch tegenover elkaar, dat ziet er erg principieel uit, maar
met wat minder wantrouwen aan weerskanten zou de invloed van
een dichter als Vondel op ons beschavingsleven beter gediend zijn
dan met zoo'n hanegevecht. Dit hanegevecht was van den eenen kant
opvallend bits en van den anderen buitengewoon zwaar op de hand.
Door iets fijns of geestigs heeft geen der combattanten zijn Barre woorden of diepzinnigheden wat opgefleurd. Voor een korreltje humor
bleef bij al dezen rumor nauwelijks ruimte. Of het moest het „woordspel"
van De "Telegraaf zijn, die zijn somber vooruitzicht van een Vondel
stoel, die niet „op vier eerlijke poten staat" maar „als een schavot
in het geheim getimmerd is en waarom bij voorbaat een zware schaduw hangt", dacht op te vroolijken met de smakeloosheid: „Vondel
in Leiden? Vondel in lijden!". Dan was het grapje van het Handelsblad
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aardiger: dat de Prins onzer dichters al zoo lang op een „zeer bijzonderen zetel" in zijn eigen Vondelpark zit, en ook Keye verstond het
oude recept: ridendo dicere verum. Maar de spotprent van het Uberale Weekblad was even onwaarachtig als gemeen en het rijm van
Pythia beschamend ordinair.
Met dat al is de benoeming zelf, ondanks het „zeer binnenkort"
van 3 Jan., nog niet publiek. Wij wachten de gebeurtenissen met passielooze belangstelling af, omdat wij everunin meenen dat er periculum
in mora is als dat het een misgreep zou zijn, wanneer in Dr. Asselbergs
als bijzonder Vondeldocent aan Prof. van Eyck zou worden toegevoegd,
nadat ruim 100 jaar geleden (in 1831) de katholieke priester J. M. Schrant
als „tijdelijk hoogleeraar" aan Prof. Siegenbeek te Leiden werd toegevoegd. Schrant doceerde in hoofdzaak Vondel, en hoezeer hij door
den Ordinarius genegeerd, ja door de studenten bespot werd, het degelijk gehalte van zijn Vondelonderwijs blijkt uit zijn voor dien tijd
voortreffelijke uitgaven van Joannes de Boetgezant, Gysbreght en
Lucifer. Mocht den nieuwen titularis van de zijde der Leidsche hoogleeraren eenzelfde bejegening wachten als Schrant had te doorstaan,
de kans is groot, dat het gerucht, nu om zijn persoon verwekt, hem
voor de studenten zooveel te belangrijker zal maken.
Vondel, die vooral in zijn eerste periode nog al eens een stevig plukhaartje met sommige professoren van Sint Barber') had en sterk was
ingenomen met de jonger Sint Agnes.) van AM
met den Leidenaar Scriverius de eerste gemoedelijk, dat zij van een
ander niet moest vreezen „als ofse u in den wech zal wezen". Blijkbaar
heeft de Sleutelstad naar dien wijzen raad van den dichter geluisterd,
want op zijn ouden dag heeft hij haar Hooge School geprezen, omdat
ze zoo „grootmoedigh" was. Misschien ligt in deze eervolle eigenschap
de oplossing van het onaangenaam conflict.
B. H. MOLKENBOER, 0.P.
30 Jan. '40
1)

Zoo noenide hij resp. de Leidsche Academie en de Amsterdamsche Door.

luchtige Schole.

KOOPMANSGOED IS EBBE EN VLOED

E

b en vloed, de eeuwige wisseling der getijden, symbool van 's
mensen wel- en kwalijkvaart, van aanvloeiend en weer terugdeinend bezit, van de wisselvalligheid van al het aardse. Het is
niet verwonderlijk dat onze dichters, bewoners van de lage landen
„bi der see", dit verband hebben gezien en in woord gebracht. Laat ik
als voorbeeld het eerst aanhalen Huygens, den „taalgeleerden", maar
ook levenswjjzen Hagenaar, die zijn „Haagse Mannen en Vrouwen"
fangs de Zeestraat naar Scheveningen laat rijden, waar ze leerzame
gesprekken voeren:
Siet ghy dat Water wel? thans siet ghy 't soo niet meer.
Voor middagh ging 't te rugg, van avond komt het weer,
En mergen soo weerom; en dat en sal niet enden,
Voor dat ons, die 't soo schiep, het laeste vier sal senden.
Wat stellen wij ons pert op voor of tegenspoet?
In all het Wereltsche gaet even sulcken Vloet,
En sulcken Ebb te rugg: siet Menschen, Huysen, Staten
En Coningkrijcken aen: Baer is geen toeverlaten
Op evenstandicheit enz.
(Zee-straet, vs. 573-581).

Een zeer nauw verband is in het bijzonder wel gelegd tussen de afen aanvloeiende zee en de deinende fortuin: het wankelbare bezit
van aardse schatten. Hier is het beeld ten slotte tot spreukvorm gekristalliseerd en zo tot algemene gangbaarheid gekomen — althans
in 17de.eeuwse taal, want voorbeelden van het hierboven, als opschrift
vermelde spreekwoord, dat men met lichte variaties meermalen in de
17de eeuw aantreft, voor ± 1600 ken ik niet en — in hedendaagse algemene (en literaire) taal schijnt het vrijwel in onbruik te zijn geraakt;
ook spreekwoorden, zelfs spreekwoorden komen en gaan. Het Ndl.
Wdb. vermeldt het niet, voorzover ik kon nagaan. Wel vindt men het
bij Harrebomee I, 169: Koopmans (of: Werelds) goed is ebbe en vloecli).
Mogelijk leeft het nog dialectisch. Men kent het in het Nederduits;
Eckart, Niederdeutsche Sprichworter, blz. 252: Koplude God is Ebb'
and Floth (zie ook Ten Doornkaat Koolman II, 327).
Maar ik wil mij pier in 't bijzonder bezig houden met Vondel en zijn
tijdgenoten en blig dus in de 17de eeuw. Aileen zij mij nog even een
stap verder terug geoorloofd. 1k heb voor die vroegere tijden slechts
weinig gegevens, hoofdzakelijk uit onze woordenboeken geput. In het
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Mdl. Wdb. vindt men twee aanhalingen uit Ruusbroec, die de Godde.
lijke inwerking op 's mensen gemoed vergelijkt bij een „vloeiende"
en ebbende zee. Eon citaat volge hier: hoe God uutstortende is ende
vloyende . . . ende weder ebbende is ende intreckende (rursusque re.
fluat, Ruusbroec 4, 190). Een andere aanhaling, uit het Nederlands
Woordenboek, brengt weer binnen de grenzen van mijn eigenlijk
onderzoekingsveld. Ze komt uit Everaert's Spel vande Wellecomme
vanden Predicaren int Capyftele Provinciael (1523); vs. 153-154:
Al en es hu bejach niet juuste zo goet Alst te zyne plach Tes al hebbe
aide doe).

Maar het wordt tijd dat ik tot Vondel kom. Vondel heeft in 1643
twee aardige gedichtjes gemaakt op de Amsterdamse Beurs (zie
W.B.-uitgave, Dl. IV, blz. 548). Beide zijn getiteld: Aen de Beuxs van
Amsterdam; eon ervan verscheen als tekst in het midden van een
door S. Savry vervaardigde gravure. Vers 10 en 11 daarvan luiden:
Want schepen brieven, gelt en goet,
En Beursgeloof is eb en vloet3).

tidier een duidelijke paraphrase op het door mij behandelde spreek.
woord. Dat Vondel dit gekend moet hebben staat wel vast: men behoeft
slechts de lijst van de door Mu-reborn& vermelde 17de.eeuwse spreu.
kenbundels aan te zien, die het spreekwoord vermelden in denzelfden
of ongeveer denzelfden vorm, waarin ik het boven dit opstel heb ge.
plaatst.
Een ander en vroeger voorbeeld levert een bruiloftslied, dat Vondel
in 1638 maakte voor Guglielmo Bartelotti van d,en Heuvel en Jakoba
van Erp. Mercurius spreekt den bruidegom aldus aan:
Is nu een maaghd het waardste goed,
Dat Bane
om heur laat varen
Mijn banck vol gouts, znijn eb en vloed
Van Beurs, en vloten, rijck van waren?4)

Dat ook in ander verband, verre van koophandel en beurs, associaties
aan de altijd ebbende en „vloeiende" zee gewekt konden worden, ligt
voor de hand, maar tot een spreekyvoord hebben deze individuele
en meer zeldzame contacten niet geleid. lic wijs op Palamedes, vs.
1441 vlg.:
0 vaderlijcke stad! hoe luftel voeltghe noch,
•••••••••••••••••• ••••••••••

Hoe vrees en hoop in my nu ebben, nu weer vloeyen.
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En dan op Jeptha, 90-92:
Geen druck mist troost: en tusschen hoop en schroomen
Verslijt de tijt des leevens, quaet en goet.
Elck heeft zijn tijt, en beurte, als eb, en vloet.

Professor Molkenboer, de stichter en liefdevolle verzorger van dit
tijdschrift, vestigde mijn aandacht op het aardige woordspel dat
Vondel werd ingegeven door den naam van den Amsterdamsen pastoor
Ebbius:
Als ick keur van beide heb
Kies ick Overvloet voor EB;
Doch zoo EB tot heil gedijt
Schelde ick Over-vloeden quijt 5).
In 't gulden jaer
1650

Laat ik eindigen met een pear aanhalingen uit Vondels beroemden
tijdgenoot Hooft, aanhalingen die, naar ik vertrouw, ieder waardig
zal vinden om dit korte opstel to besluiten, al liggen ze buiten de sfeer
van koopmansgoed, geld en schatten. In 1632, toen het Amsterdamse
Athenaeum werd gesticht en Hugo de Groot bier enige maanden ver.
toefde, hoopten zijn vrienden dat hij als hoogleraar aan die instelling
zou worden benoemd. Hooft wijdt hem een gedicht en noemt hem
„Apolloos dierbaerste kleinoodt",
't Welk glad doorkeek, wat Griek, Latijn,
Aegyptenaer bekent moght zijn;
Gezuivert, bovendien, is mee
En afgespoelt, in al de zee
Van 't hof der Frankisch'heerschappij;
Daer eeuwigh gaet zoo heet een'tij
Van wereldwissels eb en vloedt,
Dat het een dwaes kon maecken vroedt (enz.) 6)

In een Harderskout tussen Haeghenaer (Huygens) en Bosman
(Hooft), van 1625 laat Hooft Haeghenaer het volgende zeggen (vs. 4-7):
En soo men op gelaet zijn gissing vesten magh,
Ick speur, ujt eb en vloedt van wangeroot, wt repping
Van wenckbraeuw en van oogh, in u een heele schepping
Van eenigh nieuw gemoedt.

En met dit fraaie beeld (zie Stoett I, blz. 226) mag ik besluiten.
Amsterdam
A. A. VERDENIUS
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AANTEKENINGEN
1) Uit de Antzferpsche Refreinen (Uitgaven der Antwerpsche Bibliophilen, nr 9)
III, blz. 41 tekende ik op: nae ebbe vokht vloet; nae eenen donckeren dach comt wel
eenen claren, nae sonneschijo regen, nae geluck tegenspoet enz.
2) De commentaar vat, in overeenstemming met het Ndl.Wdb., schepen brieven
als twee woorden op. Men dient m.i. de mogelijkheid dat Vondel bedoeld heeft
schepenbi 'even (schuldbrief, schuldbekentenis), niet uit te sluiten. Maar — in dit verband ga ik op die kwestie niet in.
3) Vgl. ook nog III, 21: Na ebben komt hebben, na hebben komt ebben, en Harr.
I, 169 voor verschillende verwante spreuken en zegswijzen.
4) W.B.-uitgave, DI. HI, blz. 612.
5) Voor nadere bijzonderheden omtrent dit gedichtje, door Vondel geschreven
op het schutblad van een aan Ebbius geschonken exemplaar zijner Poizy 1650,
zie men de Vondel-uitgave van de W.B., DI. V, blz. 492.
6) Zie P. C. Hooft's Gedichten (uitg. Stoett I, blz. 302).

KANTTEEKENINGEN
APOCRIEFE VONDEL.AUTOGRAPHEN. Bij zijn uitvoerige bespre.
king van het Album Amicorum van Petrus Scriverius in Het Boek (D1. 25, afl.
4) geeft de heer D. J. H. ter Horst o.a. een facsimile van het bekende gedicht
van Vondel op Hoogerbeets: „Wie sagh meer leets aen Hogerbeets", afgedrukt
in de „Werken van Vondel", zoogenaamde W.B..uitgave, 1929, II, bl. 759.
Hij schrijft daarbij: „De uitgevers kenden deze autograaf niet, en ontleenden
hun tekst aan de Bloemkrans van Verscheide Gedichten, uit het jaar 1659."
Hierbij moge ik opmerken, dat de heer Ter Horst, die waarde schijnt te
hechten aan wat hij noemt de autograaf (van Vondel), ook onbekend schijnt
iS34
te zijn met een
haint.1..‘irrift
kroniek, 1934 bij bl. 16) op de ware grootte, daar de reproductie in Het Boek
verkleind is. Bij het artikel in de Vondelkroniek wordt o.a. betoogd dat hier
van een Vondel-autograaf geen sprake kan zijn. Van het handschrift is reeds
in „De Nederlandsche Spectator" van 18'79, bij zijn beschouwing over de toen
gehouden Vondel.tentoonstelling, door Mr. Adriaan de Vries verklaard:
„Dat het onmogelijk echt kan zijn". Verder is in Oucl.liolland
bl. 307
aangetoond op welke gronden het niet als een autograaf van Vondel geken.
merkt kan worden (Le verder: Unger Bibliographie, bl. 158, en onder de
rubriek „onechte handschriften", bl. 225).
Unger schrijft in Oud.Holl.: „Een vluchtige bilk op dit handschrift doet ons
reeds twijfelen of het van Vondel is; na nauwkeurige vergelijking met andere
handschriften blijkt het, dat dit gedicht on.mogelijk door Vondel kan geschre.
ven zijn. Aldus schrijft De Vries in ,De Spectatoe.
Ook voor het jaar, waarin dit gedicht vervaardigd is, heb ik in bedoeld art.
van de Vondelkroniek, in verband met een Latijnsch gedicht van Grotius, een
aanwijzing gedaan. Het staat dichter bij 1619 dan bij 1625.
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Het is overbodig .mijn argumenten bier te herhalen. Zij zijn te vinden op
bl. 15-16 Vondelkroniek 1934.
Het is opmerkenswaardig, hoe zoogenaamde autographen van Vondel, die
herhaaldelijk onecht zijn verklaard, toch steeds maar door nieuwe „ont.
dekkers" tot de echte handschriften gerekend worden.
Eenzelfde vergissing begaat Prof. Titus Brandsma O.C. wanner hij in zijn
artikel over pater Karel Couvrechef, (Liber Amicorum van Molkenboer
bl. 44) spreekt van Vondels gedicht op de „Afbeeldinge van den E. Heere
Karel Couvrechef", en zegt, dat het afschrift ervan door pater Couvrechef
gemaakt is, „maar door Vondel zelf onderteekend". Zooals het daar bikevoegde facsimile aantoont, is dit onjuist, hetgeen reeds door Unger werd opge.
merkt in Oud-Holland,: II 1884, bl. 111--134: „Van heden of moet dit manuscript dus, als onecht verdwijnen uit de rij van Vondels handschriften."
Wat het lot van het door Brandsma vermelde echte Vondelhandschrift
betreft (bl. 66, noot) „Op M. Kretzers Maria Magdalena", kan ik Z.Eerw.
geruststellen, dat dit nog in mijn bezit is.
De speurders mogen dus voorzichtig zijn met het ontdekken van „Vondelautographen", en voordat zij hun uitspraak geven, onderzoeken wat vroegere
deskundigen ervan verklaard hebben.
Dr. J. F. M. STERCK
Aerdenhout
DR. J. VANDERVELDEN, STAAT EN RECHT BIJ VONDEL, 187 bl.,
H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem, 1939. — Dit boek, dat den schrijver
tot proefschrift heeft gediend voor het behalen van den graad van doctor
in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit van Leiden, verdient daarom
reeds een weer dan gewone belangstelling, wijl het de eerste uitvoerige en
stelselmatige studie is, gewijd aan de rechts- en staatsphilosofische ideeen,
welke in het werk van Nederlands grootsten dichter zijn te vinden. Het is
ongetwijfeld een groote verdienste van den schrijver, daarmede in een be.
staande leemte te hebben voorzien: niet alleen is het met betrekking tot
een wereld.figuur als Vondei gewenscht, dat ook eens nauwkeurig worde
vastgesteld, welke rechts- en staatkundige ideeen in zijn dichtwerk aan den
dag treden, dock bovendien zijn deze ideeen zelf, Naar wording en definitieve
fixeering belangrijk en boeiend genoeg om in een gedegen monographie te
worden neergelegd en onderzocht, en aldus te worden gebracht onder de
aandacht niet enkel van het betrekkelijk kleine aantal van eigelijk gezegde
Vondelkenners en vakmatige beoefenaars der rechts- en staatsphilosofie,
maar ook van den breederen kring van alien, die eenig belang stellen in
Vondel en zijn werk.
Dr. V. begint zijn studie met een uitvoerige Inleiding, waarin hij vooreerst
een levensschets, in rechts- en staatkundig opzicht, van Vondel geeft; hij
onderscheidt een mennistisch, een remonstrantsch, een katholiek en een
oecumenisch tijdperk in Vondels Leven en werk. Voorts betoogt hij daarin,
dat het uitgangspunt van Vondei steeds is geweest de innerlijke beleving;
hij geeft vervolgens een interessante uiteenzetting van de wording van Vondels
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rechtsbewustzijn en wijst verder o.a. op de verwantschap van Vondels mystiek
met de Duitsche mystiek van Eckhart en Nicolaas van Cusa, die — in tegen.
stelling tot de Fransche en Brabantsch.Vlaamsche — meer den nadruk legt
op het bespiegelende element dan op het praktisch.emotioneele; een primaat.
schap derhalve van het schouwende, het intellectueele boven het gevoels.
leven is in deze mystiek aanwezig, die daarom dichter bij Thomas van Aquine
clan bij Augustinus staat. „Zij richt zich, aldus Dr. V., in het bizonder op de
bespiegeling der Goddelijke essentie, het wezen der ziel, de verhoudingen
tusschen God en de schepping, God en de riel, de hereeniging dezer met
God. Het gaat hier vooral om het schouwen van het Goddelijk Wezen in zich.
zelve, in zijn eeuwige rust. Wij hoeven maar te herinneren aan de Rey der
Engelen en aan het slot van het eerste bedrijf van „Lucifer" om te bewijzen,
hoe sterk Vondels werk van zulk een invloed getuigt." Het is, aldus schr.,
vooral de invloed van Hugo de Groot en van Descartes geweest, die bij Vondel
het overwicht van het bespiegelende boven het gevoelselement heeft bevor.
derd. Wat den invloed van de Groot betreft, deze is gemakkelijk na te gaan
en wordt door den schrijver in den loop van zijn studie op meerdere plaatsen
duidelijk aangetoond. Wat Descartes betreft, is het bewijs van zijn invloed
minder gemakkelijk te leveren. Intusschen is Dr. V. er toch wel in geslaagd,
ons in een uitvoerige uiteenzetting ook van Descartes' grooten invloed op
Vondel te overtuigen. Bizonder belangwekkend is vervolgens schrijvers
uiteenzetting van „het spel der gerechtigheid" bij Vondel: de veeltallige
figuren van Vondels drama's zijn meestal onder te brengen in drie catego.
rieen van rechtbelevenden, t.w.: de rechter, de uitvoerder van het oordeel
en de geoordeelden. De wereld, waarin zij bij Vondel optreden, is een wereld
waarin het op de eerste plaats gaat om de gerechtigheid. De primaire macht,
die allen drijft, is de honger naar gerechtigheid, en de intrigue, waarin zij
verwiklga zijr.,
imee,tal een rechtsprobleem. De vorm van hun optreden,
het Vondeliaansche drama, is een rechtszitting, waar cie reuliziverhva-li-frer.
en hunne gronden tegen elkaar worden uitgewogen.
Na deze Inleiding behandelt de schrijver dan in Hoofdstuk I het oorspronke.
lijke staatsbeeld bij Vondel: de stadstaat is voor Vondel het kader waarin het
leven der gemeenschap zich ontplooit. Hij zet verder uiteen Vondels opvatting
van het wezen van den staat, waarbij op den invloed van de verdragstheorie
op Vondel wordt gewezen; van doel en rechtvaardiging van den staat, waarbij
de aanwezigheid, bij Vondel, wordt aangetoond van een dualisme, voort.
komende uit de aanvaarding der patriarchale staatsopvatting eenerzijds en
beinvloeding door de tegenovergestelde theorie der volkssouvereiniteit
anderzijds. In Hoofdstuk wordt de rechtsidee bij Vondel behandeld: de
invloed van het natuurrecht en Vondels aanvaarding van het bestaande
positieve recht worden daarin nagegaan. In Hoofdstuk wordt de gezags.
idee bij Vondel onderzocht; de schrijver onderzoekt o.m., hoe Vondel het
gezag fundeert en gezagsondermijning bestrijdt. Hoofdstuk IV, het laatste,
is ten slotte gewijd aan de dualistische tegenstelling, welke in Vondels be.
schouwingen over recht en staat aan den dag treedt, t.w. het dualisme tusschen
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God en natuur, ziel en lichaam, recht en gerechtigheid, ethisch en logisch
ideaal; een dualisme, waarvan Dr. V. de oplossing, bij Vondel, meent te vin.
den in het postulaat der rechtsimmanentie, alzoo: in het immanente ka
rakter der gerechtigheid. „De zedelijke ordening der dingen, aldus schr.,
is de kern van hun bestaan. Zedelijkheid en redelijkheid zijn uit noodwendig.
heid den. In dien geest ziet de mensch het leven voorbijgaan en zich voltrek.
ken in de vreugde van het verklaarde bewustzijn zijner rechtsfunctie in het
universum. De oplossing van het dualisme tusschen ethisch en logisch ideaal
voltrekt zich in het rein „Erkennen". De mensch zwijgt vol vertrouwen in
de immanente gerechtigheid, ook bij het gebeurlijke waarvan de verwerke.
lijking der gerechtigheid natuurlijkerwijze onderworpen is. Aldus leert de
tijd „te zwijgen". Doch de zwijgende mensch blijft de souvereine richter en
rechter, zetelende in de „vierschaar des gemoets" ." (hi. 181-182).
Dit is dan, op zeer beknopte wijze samengevat, de inhoud van Dr. V.'s
boek, dat overigens meer geeft, dan enkel uit den titel is op te maken: vele
der door den schrijver vermelde en toegelichte gedachten van Vondel behoo.
ren b.v. meer tot het gebied der algemeene ethiek dan tot de eigenlijk ge.
zegde rechts- en staatphilosofie. Een verwijt dient men den schrijver op
grond daarvan intusschen geenszins te maken, want zijn werk is daardoor
slechts rijker van inhoud geworden.
Grooten lof verdient de schrijver, niet alleen omdat hij — gelijk reeds is
opgemerkt — een tot nog toe verwaarloosd of in ieder geval onvoldoende
belicht aspect van Vondels werk grondig heeft onderzocht, daarbij blijk
gevend van een voortreffelijke kennis van Vondels gedichten; doch ook —
en in niet mindere mate — omdat hij Vondels gedachten steeds beziet in het
licht der geschiedenis in 't algemeen en der geschiedenis van de wijsbegeerte,
van de rechts- en staatsopvattingen in het bizonder. Zoodoende beperkt hij
er zich niet toe, de aanwezigheid van bepaalde ideein bij Vondel te con.
stateeren, maar weet tevens ontstaan en verdere ontwikkeling dezer ideein
doorgaans zoo niet afdoende te verklaren, dan toch in elk geval aannemelijk
te maken.
Niet alle conclusies, waartoe Dr. V. in den loop van zijn studie komt, lijken
mij even evident of althans door voldoende bewijzen gesteund. Met name houd
ik het ervoor, dat de schr. er niet in geslaagd is, de juistheid te bewijzen van
de stelling: Het primaat der organisch zedelijke cede, welke het opschrift
vormt van het tweede gedeelte van Hoofdst. IV. Dit Hoofdstuk is m.i. trouwens
wel het minst gelukte onderdeel van het boek, al geef ik ook onmiddellijk toe,
dat de problemen, die de schrijver daarin behandelt, het moeilijkste gedeelte
uitmaakten van de taak, welke hij zich had gesteld.
Van grooter belang is intusschen een aanmerking van meer algemeenen
acrd, welke tegen het boek is te maken: Dr. V's schrijfwijze is vaak onnoodig
zwaar — niet zoozeer wat de litteraire stijl betreft, die inderdaad heel
goad mag worden genoemd, als wel wat zijn uitdrukkingswijze en betoogtrant
aangaat. Zijn uiteenzettingen en redeneeringen maken nog al eens den indruk
van „opgeschroefd" te zijn. Verergerd wordt dit op sommige plaatsen nog
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eenigszins door de omstandigheid, dat de schrijver begrippen gaat ver.
binden, welk philosofisch beschouwd tot geheel verschillende orden be.
hooren en niet dan in een uiterst gewaagde beeldspraak met elkaar kunnen
worden verbonden. Wat te denken b.v. van een zin als de volgende (bl. 13):
„Het is heel wat gemakkelijker de legkaart van Vondels levensloop wederom
saam te stellen dim de innerlijke wording der levensmotieven na te gaan,
de mysterieuze werking zijner spontaniteit op te speuren en maat en getal,
kleur en karakter der verschillende levenspotenties, onder het wisselend
spel der reacties van gevoel en uiterlijkheid, te bepalen", waarin schr. dus
levenspotenties o.m. als „gekleurd" voorstelt. Doch ook onderscheidene
andere plaatsen, waar de schrijver zich van een dergelijke af te keuren beeld.
spraak, resp. samenvoeging onthoudt, zouden ongetwijfeld aan duidelijkheid
en overtuigingskracht hebben gewonnen, indien het betoog in wat meer
nuchter.wetenschappelijke bewoordingen, in overeenstemming trouwens
met den wetenschappelijken aard van het boek, ware gehouden.
De vertaling, welke de schrijver op bl. 125 geeft van Hugo de Groot De
Jure belli ac pacis, Proleg. § 9 is niet volkomen nauwkeurig. Schr. vertaalt:
„Uit de beteekenis van het recht vloeide een andere meer ruimere voort..."
De tekst van de Groot luidt evenwel: „Ab hac juris significatione fluxit altera
largior", hetgeen te vertalen is als volgt: „Uit deze beteekenis van „recht"
vloeide een andere meer ruime voort". In de vertaling van schr. is deze aan.
hef van het citaat uit de Groots werk eenvoudig zinloos geworden.
De hier gemaakte aanmerkingen laten evenwel mijn oordeel onaangetast,
dat het boek van Dr. V. ontegenzeggelijk een knap werk is, getuigend van des
schrijvers scherp denkvermogen en groote belezenheid en een belangrijke
aanwinst der Vondel-literatuur moet worden genoemd.
Nijmegen.
F. A. SCHWEIGMAN, 0.P.
DE ICONOGRAFIE VAN DE CONTRA.REFORMATIE IN DE NEDER.
LANDEN, door John Baptist Knipping. (Pater Bonfilius 0.F.M.). Eerste
deel, 1939, N.B. Paul Brands Uitgeversbedrijf, Hilversum.
Het beteekent geenszins gebrek aan waardeering, dat wij ons nu pas kunnen
bezighouden met het proefschrift, waarop Pater Knipping 10 Mei 1939 te
Nijmegen promoveerde. Liever wilden wij de aandacht onzer lezers daarop
vestigen na rustige kennismaking, dan er ons terstond met een oppervlakkig
praatje van af te maken. Een boek van zoloveel ernst en arbeid heeft aanspraak
op een oordeel, dat eenigszins belegen is, en een half jaar wachten heeft voor
iets van meer dan efemere beteekenis geen bezwaar.
In opzet en bedoeling vertegenwoordigt deze kleine foliant van ruim
driehonderd (glanzende!) bladzijden met een dikke tweehonderd (niet overal
geslaagde en vaak te kleine) afbeeldingen voor onze nadere kennismaking
van de diep grijpende cultuurperiode der Contra.Reform.atie een hoog
belting. Om de bijzondere actualiteit was immers een boek over de gouden.
eeuwsche iconografie allang gewenscht. Telkens ervaren wij, hoe de heden.
daagsche cultureele belangstelling zich steeds intenser samentrekt op het
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tijdperk, waarin het Herfsttij der Middeleeuwen zich door vele crisisjaren
heen oploste, de XVIde en de XVIIde eeuw, die hun gevarieerde tegenstrijdige,
maar toch ook verwante stemmen kregen in het Humanisme, de Hervorming,
de Contra.Reformatie en de Barok. Vooral de lang verwaarloosde en met
geringschatting, zoo niet met minachting bejegende Barok gewordt eindelijk
zijn rechtmatig deal en telkens blijkt de iconografie daarvan in geschriften
van algemeenen en meer bijzonderen aard in hooge mate boeiend en instruc.
tief te zijn. Ongetwijfeld was het Emile Male, die met zijn vier standaard.
boeken over L'art religieux en France van de vroege tot de late Middeleeuwen
en sedert het Concilie van Trente (1928-1932) aan dit onderzoek een krach.
tigen stoot heeft gegeven. Hoofdzakelijk voor de geschreven uitingen van het
godsdienstig Fransch sentiment sloten de elf deelen Histoire litteraire van
Henri Bremond (1921-1933) daarbij aan. In Duitschland vestigde Werner
Weisbach de aandacht op Der Barock als Kunst der Gegenreformation
(1921), onlangs aangevuld door Katholische Kirche and Kultur in den Barock.
zeit van Gustaf Schniirer (1937), en door Die Schrifturpredigt im Barock
van den Capucijn P. Maximilian Neumayer (1938).
In de Nederlanden zagen wij op dit gebied o.a. verschijnen de Iconografie
van de Nederlandsche Primitieven, een Nijmeegsche dissertatie van Dr. K.
Smits (1933), waarvan Dr. Knippings Iconografie de natuurlijke voortzetting
is. Tegelijk vormt dit laatste in zekeren zin een tegenhanger van de Dichters
der Contra-Reformatie van Anton van Duinkerken (1932), dat bovendien
in anderen zin onlangs een pendant kreeg in Dichters der Reformatie in de
zestiende eeuw van Dr. W. A. P. Smit (1939). Wanneer wij dear nu nog bij.
voegen het kunsthistorische platenwerk van Prof. Dr. A. H. Cornette over
De Vlaamsche Schilderkunst in de XVIIde eeuw (1939), de letterkundige
bloemlezing uit de XVIde en XVIIde eeuw van Prof. Dr. G. S. Overdiep:
Onze Renaissance in Proza (1939) en het musicologische standaardwerk
De geschiedenis der Kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming
door Dr. A. I. M. Kat (1939), dan hebben wij eenig denkbeeld van hetgeen
er de laatste jaren in het buitenland en ook ten onzent in de historiografie
van onze godsdienstig-artistieke cultuur gaande is1), en het wordt ons duide.
lijk, hoe gelukkig, wat het onderwerp betreft, de dissertatie van Pater Knipping
zich daarbij aansluit.
Juist het door hem betreden terrein was nog zoo goed als onbeploegd. Hij
heeft zijn eigen weg moeten banen door een overstelpende hoeveelheid mate.
riaal. Maar hij heeft van meet of de uitmuntende intentie gehad — en dit in
tegenstelling, zooals hij zelf in het „Voorwoord" verklaart, met Weisbach,
die het vroomheidselement vrijwel verwaarloosde en met Male, die zich
alleen tot Frankrijk beperkte — om zoowel het devotioneel als het nationaal
) Ook aan de Tentoonstelling van Bijbelsche Kunst, verleden zomer in het Rijksmuseum te Amsterdam gehouden, moge bier als symptoom van belangstelling in
het aangeduide gebied herinnerd worden. Hoezeer het uiteraard voorbijgaande
van deze demonstratie te betreuren valt, de voortreffelijke cataloog is blijvende
winst.
1
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karakter van de door hem behandelde godsdienstige kunstuitingen te belichten.
Een dergelijke opzet moest wel een voortreffelijk boek tot gevolg hebben.
Voor hetgeen Dr. Knipping door jarenlang verzamelen, fotografeeren, verge.
lijken, bestudeeren in tal van plaatsen en uit een berg van boeken dan ook
tot stand heeft gebracht, zal ieder geinteresseerde zoowel eerbied voelen als
dankbaarheid. Aan alles bespeurt de lezer, hoe deze ijverige, ja, men zou
bijna zeggen, gulzige geleerde met niets ontziende appetijt aan zijn rijk be.
laden feestdisch is te gast gegaan. Met even groote hartstocht als hij van
alle kanten zijn stof heeft opgestapeld, is hij op de bewerking daarvan aan.
gevallen. Zeker heeft hij nog heel wat achter de hand gehouden — een tweede
deel is op komst — maar nu reeds schijnen de woorden van den herhaal.
delijk door hem geciteerden barokdichter Vondel toepasselijk:
Hij stortte hier een vollen horen
Van overvloeden voor ons uit.
Wat de schrijver, ter typeering van de XVIlde eeuwsche katholieke kunst.
productie, aan Vondels zoon Vollenhove ontleent: ze is „minst te toomen,
weidt doorgaans ruym en wraeckt geen droomen" (bl. 4) heeft hem blijkbaar,
hoezeer dan onbewust, als een kenschetsing van zijn eigen werkwijze aan.
getrokken en misschien kunnen wij onzen totaalindruk van boek en auteur,
mutatis mutandis, het duidelijkst weergeven door deze woorden van bl. 78:
„Men kan deze zintuigelijkheid der Barok overladen vinden en er zich aan
stooten, maar enkel om haar weligheid personen of perioden veroordeelen,
is vermetel".
Wanneer wij tegenover dit knappe en heel dikwijls boeiende boek van over.
lading zouden willen spreken, zowlen wij daarmee bedoelen, dat de erudiete
schrijver zijn materie niet heelemaal schijnt te hebben aangekund, dat hij
door de vele boomen soms het bosch niet zag, dat hij meer dan eens in her.
halingen vervalt, dat hij, naarmate het einde in zicht komt, steeds meer
feiten en feitjes aaneenrijgt en dat, als vitium. originis, de indeeling der
materie in hoofdstukken, wier inhoud niet scherp is afgescheiden, al deze
compositie.fouten moet hebben veroorzaakt. Hoeveel eenvoudiger en zoowel
voor den auteur als voor de gebruikers dezer kostbare gegevens gemakkelijker
zou een indeeling als van Dr. Smits Iconografie geweest zijn, een indeeling
naar de dogmatische of devotioneele onderwerpen, waarbij van zelf Ole door
Dr. Knipping belichte elementen van stij1 en inhoud en geest hun eigen plaats
zouden hebben gekregen. Nu vloeien allerlei gegevens dikwijls door elkaar
en komt bij voorbeeld het heroische, dat inderdaad bij uitstek kenmerkend
voor de barokkunst moet heeten, bijna in alle hoofdstukken opnieuw ter
sprake, zooals ook de Divinus Amor een paar keeren terugkeert. Ja, zoo
breedsprakig is de schrijver een enkele maal, dat de zeepbel als embleem van
de aardsche vergankelijkheid hem tot een uitweiding over de „zeepfabricatie"
voert (117).
Tegenover deze uitstallingen en herhalingen valt het ontbreken van andere,
stellig verwachte onderwerpen op, zooals de Drieeenheid, de Moeder Gods
en het Laatste Oordeel, welke wij hier slechts terloops vermeld vinden, maar
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die misschien in deel II hun beurt krijgen. Op bl. 185 wordt gesproken over
„nationale martelaren", maar onze bedevaartsplaatsen en Nederlandsche
belijders zijn niet te vinden; St. Willibrord staat op bl. 161 in een noot vermeld.
Van al deze figuren of onderwerpen bestaan toch vast iconografische voor.
stellingen, zooals b.v. de Sint Willibrord.Tentoonstelling, dezen zomer te
Utrecht gehouden, overvloedig bewees. Had het niet op Dr. Knippings weg
gelegen, van het geheimzinnig schilderij uit de kerk te Heiloo, met Sint Wil.
librord, Maria met het Kindje, St. Dominicus enz. gedateerd 1631 (Cat. no.
16), een verklaring te beproeven?
Ook hadden sommige afbeeldingen of beschrijvingen van motieven, waar
de schrijver ons wel mee bezighoudt, nog meer licht kunnen brengen. Van
de prent van Boitius a Bolswert b.v., die „allegorie van het menselijk leven"
genoemd wordt (afb. 5), komt een sterk verbeterde copie voor in het merk.
waardig boekje van den Dordschen predikant Jacobus Lydius „Vrolicke
urea des Doodts" (2de dr., Dordr. 1662) tegenover bl. 110, waar, met verwij.
zing naar „Damascenus in hist. de Barlaam et Josaphat", het heele geval in
Catsiaansche hexameters wijd en breed wordt uitgelegd. Evenzoo ware de
caballistiek van de Pytagorische letter Y (afb. 58) te verduidelijken geweest
met de aangevulde voorstelling en dienovereenkomstige exegese van Zacharias Heyns in zijn „Emblemata Moralia" (Rotterdam, 1625, bl. 49-50).
Dezelfde typische vertegenwoordiger van de XVrIde eeuwsche moreel letter.
kundige allegoriek geeft op bl. 29 en in zijn „Emblemata of Zinnebeelden"
(ook Rotterdam, 1625) op bl. C. 2 een paar merkwaardige grafische en poe.
tische vruchten van de hartfilosofie te zien, waaraan Dr. Knipping overigens
uitermate belangrijke bladzijden (131-142) wijdt.
Ook de wiskundig artistieke voorstelling van de Drieeenheid van Heyns
(Emblemata, bl. B 2) zou als motief in de dissertatie volkomen op haar plaats
geweest zijn. Uitloopers van de motieven, die het leven als een scheepsreis
en een pelgrimage aanduiden (bl. 69, 90-92), vinden wij in ongeillustreerde
werkjes als de roomsche „Schip.reys van den geloovigen Thomas tot de
eenigheyt van de ware Kercke Jesu Christi" door Adr. en Petr. van Walen.
burch (Antwerpen, 1649 en 1664), beantwoord door den reeds genoemden
predikant Jacobus Lydius in een „Reys.boeck" van 1651, achter welke strijd.
geschriften wel het denkbeeld van Stalpaerts „Roomsche Reys" (van 1624)
zit, evenals de populaire „Duyfkens ende Willemijnkes Pelgrimagie tot haren
Beminden binnen Jerusalem" (1627 en 1641) schijnt voort te leven in het
zoetelijk ascetisch boekje „De Pelgrimage van het Kindeken Jesus" van den
Franciscaan Franciscus Philotheus (Antwerpen, 1674).
De „zeer gezochte vormen", waarin de devotioneele symboliek ten siotte
verloopt (138), de „smakeloosheid" (142) en „verwekelijking" (143) der „bruids.
ascese", waar Pater Knipping zijn gezonde critiek op heeft, zien wij vooral
door prenten van Otto Vaenius (afb. 41-43) en van A. Wierix en Boetius
Bolswert (afb. 91-92) toegelicht. Dat de onder dit opzicht befaamde „Pia,
Desideria" van den Vlaamschen Jesuiet Hermannus Hugo eenige malen ver.
meld wordt, ligt voor de hand, al heeft Knipping de sterkste staaltjes van
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geillustreerde bijbelbeeldspraak, die vaak tot het boertig peil van den almanak.
rebus afdaalt, niet daaraan ontleend (zie b.v. in Hugo's Antwerpsche uitgave
van 1624 de letterlijk als een waskaars voor den vlamm.enadem des Beminden
wegsmeltende Zielebruid, bij het Hoogliedvers: „Anima mea liquefacta est"!),
maar aan Gerard de Jode's gravure van den balk en den splinter van Lucas
V1, 41 (afb. 176). Eenige aanteekening bovendien over de vrijheid, waar.
mee de uitgevers in herdrukken met de oorspronkelijke prenten omsprongen
— een vergelijking van de ed. der Pia Desideria van 1629 met die van 1624
(allebei bij Henr. Aertssen te Antwerpen) leert dat o.a. — ware voor de ken.
schetsing van het blijkbaar als commune bonum beschouwde prentenfonds
niet overbodig geweest.
Wat Pater Knippings manier van schrijven betreft, die is over het algemeen
levendig genoeg, een enkele maal zelfs pittig en schilderachtig; daarenboven
doorloopend geladen van innerlijke spanning of liever van nervositeit en voel.
bare haast, om het allemaal als in &nen adem mee te deelen. Het laatste
gedeelte van het boek, waar de schrijver blijkbaar voor zijn levensruimte
begint te vreezen, lijdt zelfs aan overvolheid en schijnt daardoor het tegen.
deel van rustig en bezonken. Voor onverteerbare woordproppen is hij niet
bang, zooals „carravaggesk" (93, 132, 179), Caravaggisten„" (257), en zelfs
„caravaggistisch" (288); „antikiserende" (146), waar de zetter zelfs „anti.
keriserende" (142) van bakte, „heroiserend" (186), „epoche" (144), „gracie.
lijkheid" (167) en „ochtendlijke" (250). Ook de gemaksterm „natuur en
bovennatuur" komt voor (331).
Deze opmerkingen mogen er min of meer negatief uitzien, ze moesten ons
uit de pen, om de som van ons oordeel niet in een loutere lofrede te laten
bestaan. Voor de diepere kennis van ons XVIlde eeuwsch beschavings. en
esthetisch.religieus leven, van begripwn, voorstellingen en vormgevingen
van de Nederlandsche Barok en van de Contra.Reformatie, heeft ICnippings
boek een openbarende en daardoor van zelf stimuleerende waarde. De
pleidooien voor de Barok op bl. 78 en 84 zijn op het ruime standpunt van het
algemeen menschelijke opgebouwd, waarbij het inzicht dat de katholieke
Kerk het natuurlijke en het zintuigelijke niet te zeer versmaadt, maar eerder
aan haar bovennatuurlijk doel dienstbaar maakt, niet vergeten is.
Voor de Vondelstudie met name is dit boek in hooge mate suggestief.
Het al te Ling uitgestelde onderzoek naar de verhouding van 's dichters werk
tot de iconografie zal er, naar wij durven hopen, krachtig door bevorderd
worden, ja is er feitelijk mee ingezet. Geen enkele Nederlandsche scluijver,
op wien Dr. Knipping zoo dikwijls terugkomt als Vondel, die dan ook onge.
twijfeld tot de sterkste representanten der beschrijvende iconografie van
het gekozen tijdperk behoort. Zooals de door Dr. Knipping behandelde voor.
stellingen telkens op verrassende wijze door een parallelle uiting van dezen
dichter worden toegelicht, zoo valt Vondels tekst vaak treffend en verhel.
derend door die voorstellingen te illustreeren. Overtuigende voorbeelden zijn:
de christelijke ridder tegenover de wereld, bezongen door Vondel en afge.
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beeld door Vinckboons.Serwouters, (W.B. I, 446), waar de schrijver bl. 123
naar verwijst; het Cebes-tafereel op schilderijen van Hollandsche schilders
(afb. 60 en 61), waar Knipping belangrijke bijzonderheden over meedeelt
naast de uitweidingen van Spieghel in den Hertspiegel (boek VI en VII) en
van Vondel in Den Gulden Winckel (XXI), den Tooneelkrans voor
N. van Vlooswijck (W.B. VIII, 570) en vooral in Bespiegelingen III, 1372-84.
Een verklaring echter van het „voetelooze" der Fortuna op de prenten van
den Gulden Winckel zoekt men in Knippings boek te vergeefs'). Belangrijk
zijn vender zijn mededeelingen over Hercules op den Tweesprong: Gulden
Winckel (XLIX; Knipp. hi. 99) den driehoek in het hart van Gulden Winckel
(bl. 141) en zijn bespreking van de titelprent der Altaergeheimmenissen
(afb. 32, bl. 52)2).
Tal van motieven bovendien, door den schrijver besproken en met uitmuntend materiaal onder onze aandacht gebracht, laten zich met een of
andere passage van Vondel vergelijken. Dr. Knipping, die geen speciale iconografie naast het dichtwerk van Vondel schreef, hoefde daar natuurlijk
niet telkens op te wijzen, maar om de vruchtbaarheid van zijn arbeid ook
voor de Vondelkennis duidelijk aan te toonen, mogen wij, naast de door hem
besproken onderwerpen, toch even de aandacht vragen voor de daarbij passende verzen van onzen dichter.
Voor de gekringde slang als beeld van de Eeuwigheid (bl. 19-20) zie men
Altaergeheimnissen I, 1303-04, terwijl Vondels waardeering van den Tijd
als het „dierste kleinood" aansluit bij Knippings opmerkingen daarover
bl. 47. Voor het oog op den scepter als teeken van voorzienigheid bij het besturen (bl. 21) herinneren wij aan Ferdinand Bols schilderij voor 't Leidsche
Raadhuis met Vondels „Geluckige Regeeringe" daarbij, waar men ook het
scheepsroer vindt als hieroglief van het Wijze Regiment: Knipping bl. 44
en Vondelkroniek I (1930), bl. 33-37. Bij de afbeelding van kluizenaars met
een boekske in een hoekske (bl. 23) denken wij terstond aan de Eenzame
Aandacht in de Vasten (W.B. V, 823), dat als zoovele van Vondels beschrijvende gedichten door een plastische voorstelling geinspireerd schijnt. De
deugd, die in een kasteel zich tegen aanvallen verdedigt (bl. 25, noot 6), heeft
de Strijd of kamp tusschen Kuyscheyd en Geylheyd (W.B. II, 486) uitvoerig
met allerlei details uit het ridderwezen geschilderd. Zelfs het paleis van
„de Wereld" vinden wij in den Hymnus van den Christelijken Ridder met
zalen en tuinen beschreven. (vs. 107-131)
Het begrip „Vroomheid", dat aan „Liefde" (pietas) gelijk is en waarvan
de ooievaar als een bekend symbool geldt, (bl. 32) duidt Vondel in zijn Warande der Dieren aan met „Godsdienst des oyevaers", dat hij behalve met
I) Men zie hierover de in deze afl. weergegeven artikelen van Hermeneus.
') Ook op de bijdrage van Dr. Knipping in het Liber Amicorum (A'dam 1939) over
Vondels voorstelling van de Kerk (bl. 167-175), aansluitend bij de beschouwingen
van zijn Iconografie bl. 72 vv. en bij zijn voordracht over den christelijken Ttiomf
in de Kunst voor de Kath. Wetensch. Ver. (Maasbode, 31 Dec. '39), moge hier gewezen
worden.
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twee prenten en twee gedichten (CXXIV en CXXV) toelicht met herinne.
ringen aan de Carita Romana en aan Abrahams offer van Isaac. Ook de
fenixvogel, door ICnipping naar Bolswert en Rembrandt met een voor.
treffelijke toelichting afgebeeld (afb. 3 en 4, bl. 17-18), komt in de Warande
voor met een krachtige gravure, door het onderschrift omniddellijk op Chris.
tus betrokken (CXXIII). Vondels vers in den Vredewensch aan C. Huygens:
„D'olijf behaeght mij boven den laurier" geeft duidelijk te kennen, dat de
olijftak het symbool van den vrede was en de lauwertak dat van de over.
winning, resp. van den oorlog. Men denke ook aan 's dichters Olijftak aan
Gustaaf Adolf en aan regels als deze uit den Zegesang voor Fred. Hendrik:
Wie is hij, dien de lauwer voeght,
En met een aansicht soo vernoeght,
Geseten op den Zegewagen
Keert weer van vijands nederlaegen?
Dit ter aanvulling van Knippings vermelding van de lauwertak als kenmerk van den vrede (bl. 33).
De voorstelling van duivel en zonde in de gedaanten van grimmige dieren
wordt terecht toegelicht met de vs. 1951 vgl. van Lucifer (bl. 39), op welker
gelijkenis met schilderijen van Breughel en de Vriendt Maurits Sabbe al
gewezen heeft (cfr. W.B., V, 688 noot). Den Nijd, die zijn eigen hart knaagt
(bl. 41), herinnert de lezer zich uit den laatsten regel van Peter en Pauwels
(vs. 1676). Drie van Ph. Galle's zes bijbelsche Voorstellingen van de macht
der vrouw over den man (afb. 35, bl. 59) heeft Vondel behandeld: Eva in Adam
in Ballingschap, Dalila in Ssunson en Sidonia in Salomon. Hoe de XVIIde
eeuwer „eigentijdsche gebeurtenissen door het prisma van de antieke vorm"
bezag (bl. 60), illustreeren Vondels verzen bij tal van feiten slag op slag.
Het ver doorgevoerd parallellisme van de antieke gedachte naast de christe.
lijke, waar Knipping belangrijke voorbeelden uit de beeldende kunsten van
aanstipt (bl. 61), komt bijv. sterk bij Vondel tot uiting, waar hij een christe.
lijke vrouw met een heiden laat disputeeren, zooals in Maeghden Ursula met
Beremond (vs. 551 vv.) en vooral in de brieven der hl. Maeghden Sint Aeght
met de dochters van Aphrodisia (vs. 87 vv.) De heerschappij van Amor
(bl. 64) verwekt zelfs op den Olymp verwarring, zooals prent en vers III
van Den Gulden Winckel laten zien.
Ook het triomf.motief, dat zoo kenmerkend is voor den heelen Barok.
stijl, gelijk Dr. Knipping al in 't begin zegt (bl. 4) en op bl. 70-78 nader toe.
licht, vindt een menigte steunpunten in Vondels poizie, die zich eigenlijk
alleen tusschen de polen van overwinning en ondergang beweegt. Voor het
dieper begrip van het triomf.denkbeeld brengt Knipping heel wat leerrijks
en verhelderends bijeen, al spreekt hij over de o.i. oudste oorsprongen, nl.
de feestelijke intochten van triomfeerende veldheeren in de Oudheid even.
min als over den Carro van Dante's Purgatorio (XXXII) en al ziet hij ook
de in Rome, Florence, Sienna enz. gebruikelijke triomfwagens, die tot in
Duitschland en Vlaanderen de folkloristische feesten hebben overheerscht,
voorbij. Bij Vondel leeft het triomfmotief duidelijk in den wagenvorm van
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zijn Lucifer (vs. 227, 348, 1782, 1917). Minder uitdrukkelijk komt deze vorm
tot gelding in Altgeh. II, 1777 vv., wear toch kennelijk Rubens' Triomf van de
H. Eucharistie achter zit, maar zooveel te tastbaarder is de „triomfstand"
(hi. 77) van David, die harpspelend tusschen giftspuwende reptielen op den
kop van den leeuw der ketterij danst, op het titelvignet van het auto-psycho.
grafisch altaargedicht, vgl. of b. 50 en 83 en bl. 126.
Een gedichtje als Dootshooft (W.B. II, 601), dat in de Dichters der ContraReformatie voortreffelijk op zijn barokken zin werd gepeild (aid. bl. 65),
houdt men vanzelf naast de Vanitas-Voorstellingen, die Knipping reproduceert (afb. 79-81). De door den schrijver wel besproken, maar Diet afgebeelde Ignatiaansche antithese van den Godsstandaard en dien van den Satan
(hi. 103), heeft, zooals men weet, niet enkel den dichter van het Eeuwgetij
van den H. Ignatius (W.B. 10 B. VIII, 209) maar ook dien van den Christelijken
Ridder (vs. 17-30) en van Adam in Ballingschap (zie Lucifers proloog,
vs. 1 vv.) aangetrokken. Ook het Weegschaal-motief (bl. 103) is Vondel bekend,
zij het minder in religieuzen dan politieken zin, zooals zijn oudste hekeldicht bewijst. En eindelijk de wijnpers van Christus, waarop Knipping eenige
malen terugkomt (71, 129 enz.) was Vondel lief, zooals de prachtige Rei in
Maeghden vs. 1003 vv. overvloedig aantoont.
Wanneer wij hier een punt zetten achter deze opsomming, dan wil dat
volstrekt niet zeggen, dat de reeks van ontmoetingen van Vondels verbeeldingen met die van kunstenaars uit de Contra.Reformatie, welke Dr. Knipping ten tooneele voert, is uitgeput. Maar voldoende is hier bijeengegaard,
om te laten zien, hoe dit rijke boek over de Iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden vol gegevens zit, die voor de toetsing van de
barok-elementen in Vondels dichtkunst in hooge mate belangrijk zijn. Aileen
al onder dit opzicht is het verschijnen van dit werk een weldaad. Het kan niet
anders, of het moet prikkelend werken ook op de cultuurhistorische beoefefling van onzen grootsten dichter en daarom begroeten wij Dr. Knippings
hoogst respectabelen arbeid als een voortaan onmisbare wegwijzer ook op
een nog braak liggend terrein van de Vondelstudie.
M.
VONDEL OP MUZIEK. — Door den muziekuitgever J. A. H. Wagenaar
te Utrecht werd ons ter recensie toegezonden: Hans Schouwman. Twee
gedichten van Joost van den Vondel. Zwei Gedichte von Joost van den Vondel
(1587-1679). a. Diogenes (Uit „Toonneel des menschelijken levens"), b.
Deuntje aen Kornelis Tymensz. Padbrue. Zang en Piano. Deutsche Uebersetzungen von Max Giimbel.Seiling. — J. A. H. Wagenaar, Utrecht z.j. (1938).
In afwachting van het oordeel van een muziekdeskundige over deze composities in een volgende of 1. zij ons de aanteekening veroorloofd, dat de
Duitsche vertaling der twee gedichten goed, ja, wat het eerste gedicht betreft
uitmuntend lijkt. Dat eerste gedicht is genomen uit het Toonneel des menschelijken levens, in 1655 te Amsterdam verschenen als derde druk van
Vondels jeugdbundel, die beter bekend is onder den naam van Den Gulden
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Winckel (1613). Het vertaalde en getoonzette gedicht is in dien bundel no.
XXXVIII. De vertaling van deze pregnante regels is zoo goed als letterlijk en
doet toch ongekunsteld aan. Aileen aan het verzenpaar:
Denn wenn der eine Wolf den andren hungrig frisst,
Dann zwingt ihm Winterfrost mit grausam hiss.
gen List,
is de gedachte van vraatzuchtige list aan Vondels gedachte toegevoegd.
In de ed. van 1655 lezen we:
Want als den eenen wolf den andren hongerig eet,
Dan is de winter koud, en bijster fel, en wreed.
Wij merken hier terloops even bij op, dat dezelfde kernspreuk, die in de
XVIle eeuw een gangbaar spreekwoord was en in de 1e ed. van Den Gulden
Winckel luidde:
Want dat den eenen Wolf den anderen op eet,
Daer is den Winter koud, daer is den Winter wreed,
terugkeert in Gysberght van Aemstel in den gecomprimeerden vorm van
vs. 228:
Het wintert fel, wanneer 't een ondier 't ander eet.
Ook het Deuntje aan Padbrue is knap vertaald, behoudens eenige kleine
vrijheden in vs. 7 en 14. De vss. 17-20 over Frederik Hendrik zijn overgeslagen.
In HERMENEUS, No. 5 draagt Dr. G. Italie een „Consolatio ad Gerandurn
Vossium" bij die, naast Vondels Vertroostinge afgedrukt (bl. 94--95), de vergelijking met het origineel gemakkelijk maakt. De bewerker heeft een letterlijke
vertaling beproefd en inhoud en volgorde der versregels zoo veelmogelijk willen
behouden. Het schijnt ons, dat hij voortreffelijk geslaagd is en van Vondels
prachtig Nederlandsch een klaar en welluidend Latijnsch gedicht gemaakt
heeft, al waren natuurlijk eenige omzettingen en toevoegingen onvermijdbaar.
Het onverbiddelijke van den regel: „De doodt slaat huis noch deur voorbir
slaat bijv. in zijn tegendeel om wanneer hij wordt: „Morti quaeque domus,
ianua quaeque patet". Vondels gedatIte is, dat hoe de mensch ook tracht den
Dood den toegang te weigeren, deze toch nergens voorbij gaat. De vertaling
laat huizen en deuren voor den guren gast openzetten.
Belangrijk is Dr. Italie's weergave van de twee voor tweeledigen uitleg vatbare regels:
Beny uw soon den hemel niet.
De hemel treckt. Ay, laat hem los.
in 't Latijn:

Ne caelo invideas natum. Quern pertrahit ad se
Caelum ipsum, oh! noli iam retinere tibi,
waaruit duidelijk is, dat de vertaler zich niet aansluit bij de humanistische
interpretatie, welke op grond van parallel-teksten uit Erasmus en Grotius
voor beide verzen de juiste schijnt te zijn (vgl. Vondelkroniek, V, 1934, bl. ).
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HER1VIENEUS, het kleine maar
pittige maandblad voor de antieke
Cultuur heeft al vaak uiteenzettingen
gegeven of opmerkingen gemaakt,
die ook voor de studie van Vondel
uitermate nuttig en bruikbaar zijn.
In drie achtereenvolgende afleve.
ringen van den 12en jrg. (1939) tref.
fen wij de volgende artikelen aan:
In afl. 2 (15 Oct.) een bijdrage van
Prof. Dr. A. A. Verdenius over
„Hooft en Vergilius" (bl. 21-26),
dat met een vergelijking van Virgi.
lius' invloed op Hooft met dien op
Vondel begint en o.a. deze zinsneden
bevat: „Innerlijk was Vondel den
groten Mantuaan nader verwant
dan Hooft . . . Virgilius is onge.
twijfeld een veel groter levenswaarde
voor den mens en kunstenaar Von.
del dan voor Hooft geweest." Ook
in het vervolgartikel (afl. 3, 51—
58) wordt dit nader en overtuigend
aangetoond.
In hetzelfde no. 2 een opstel van
Dr. J. Aleida Nijland over „Occasio.
Fortuna.Avonthuur" (bl. 33-35),
vooral met betrekking tot de plaat
bij no. XXI van Vondels Gulden
Winckel; daarna over den weerklank
in Gulden Winckel L, vs. 2 en Maegh.
den, vs. 742 van Horatius, Epist. I,
Z vs. 69. Op de vrouwefiguur van
Fortuna gaat bl. 47-49 Prof. Mr.
B. H. D. Hermesdorf nader in, op
„Vondel en Fortuins draaiende bol"
Dr. J. D. Meerwaldt (bl. 51), waarna
in afl. 4, bl. 74-75 Dr. Andre Schil.
lings nog de Fortuna.figuur op den
bol „in 't tafereel Cebetis" in 't
geding brengt.
J. v. d. VONDEL. TONEELSPE.
LEN L — In de Bibliotheek der
Nederlandse Letteren, samengesteld
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door Mij. der Nederl. Letterkunde
te Leiden en de Kon. Vlaamsche
Academie te Gent is deze eerste
bundel van Vondels treurspelen ver.
schenen bij de N.V. Uitg. Mij. „Else.
vier", Amsterdam, 1939. Dit deel is
verzorgd door Dr. H. W. E. Moller.
Hij schreef de algemeene inleiding
over Vondel als treurspeldichter en
Vondels voorbereiding tot zijn groote
tooneelkunst (bl. 1-18) en de af.
zonderlijke inleidingen op de drie
hier opgenomen draina's: Palame.
des, Gysbreght van Aemstel en
Maagden. Vrij uitvoerig zijn de
voetnoten. Achterin een verantwoor.
ding en verklaring, betreffende de
tekstbehandeling en met varianten
(bl. 331-335).
Zooals van een degelijk kenner
als Moller te verwachten viel, zijn
zoowel de inleidingen als de toelich.
tingen van het allerbeste gehalte.
Rustig en in klare lijnen bouwt de
bewerker de hoofdlijnen van Vondels
dramatische architectuur voor ons
op. Daarbij gaat hij uit van 's dich.
ters „sterke natuurlijke belangstel.
ling in den mens en diens levensgang",
het krachtige zaad, waaraan de hooge
schoone bloemen van zijn tooneel.
werk ontsproten zijn. Moller wijst
er op, dat het Vondelsche treurspel
„in wezen en inhoud vizioenair"
en in den vorm episch.lyrisch is,
waarbij de invloeden der beste klas.
sieken niet verwaarloosd worden.
Ook de speciale inleidingen ver.
dienen ten voile de aandacht. Ook
Dr. Moller huldigt terecht de door
enkelen reeds verkondigde meening,
dat Hierusalem Verwoest onder den
indruk van Oldenbarnevelts dood
geschreven is, en „eerste voorklan.
ken" van Palamedes bevat. In de
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inleiding op Gysbreght valt schr.,
zonder een naam te noemen, Dr.
Sterck bij: „Blijkbaar heeft Vondel
zich genoodzaakt gezien, een en ander
dat hun (de predikanten) al te
„Rooms" was, te schrappen. Dit
zal dan wel zijn toegepast op de
tonelen van de Kerstnacht-viering
in 't Klarissenklooster, en in de be.
schrijving van de verwoesting van
de Nieuwe Kerk" (bl. 142).
Uit de inleiding op Maagden tee.
kenen wij aan: „Maagden mag met
recht Vondels bekeringspel heten . .
Duidelijk belijdt dit treurspel zijn
inwendige katholieke overtuiging, al
is zijn innerlik besluit nog geen open.
bare bekering. Die openbare over.
gang heeft bij gedaan tussen 1639
en 1641, misschien reeds kort na
't verschijnen van dit treurspel"
(bl. 240). Ook Dr. Moller huivert
blijkbaar voor den langen of stand
van de inwendige katholieke over.
tuiging en het innerlijk besluit in
1639 tot de openlijke overgang in
1641. Bij een gewetensmensch als
Vondel is ziken langdurige inconse.
quentie niet aan te nemen.
De teksten zijn niet alle naar de
le uitgaven afgedrukt. Aileen bij
Maagden is dat 't geval (1639).
Palamedes vinden wij bier naar de
sterk gewijzigde uitgave van 1652;
Gysbreght naar die van 1659, waarin
de dichter ook nogal veel veranderd
heeft. Met behoud van Vondels bui.
gingsuitgangen en taaleigenaardig.
heden is alles omgezet in de modern
spelling.
Een enkele opmerking bij de door.
loopend uitmuntende voetnoten. In
Palamedes vs. 1379 staat: „En ginder
hoopt men op 't gewas"; in vs. 1386:
„En hoger op 't gebergte blauwen".
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Men heeft er al eens op gewezen,
dat „op" beide keeren bij de voor.
gaande en niet bij de volgende woor.
den hoort: ophopen en hogerop.
Merkwaardigerwijze heeft Dr. Moller
de verkeerde interpretatie welke hij
van vs. 1386 in de W.B. Vondel, II,
bl. 705 gaf, bier laten varen en zelfs
door 't invoegen van een komma
het recht verstand van dit mislei.
dend vers geholpen: „En hoger op,
't gebergte blauwen". Bij vs. 1379
houdt hij zich echter aan zijn ver.
klaring van de W.B. nl.: „Ginder
ziet men vol verwachting het gras
al groeien", terwijl de zin toch dui.
delijk deze is: ginder ziet men het
gewas ophopen, het gemaaide gras
tot mijten opstapelen. M.
MOLLER OVER VONDEL. — In
den vijfden geheel omgewerkten druk
van zijn Geschiedenis van de Neder.
landse Letterkunde (Uitg. De Toorts
N.V. Heemstede, 1939) teekent Dr.
H. W. E. Moller in sobere lijnen en
niet zonder critischen inslag het
dichterlijk levenswerk van Vondel
van bl. 130-166.
VONDEL-GARVE. — Deze bij.
drage tot de kennis van het Vondel.
tooneel, samengesteld door den Gent.
schen priester Al. de Maeyer en uit.
gegeven door de Algemeene toneel.
boekerij.Toneelgids te Brussel (1939)
werd ons ter recensie toegezonden.
Gaarne voldoen wij dit verzoek,
omdat deze brochure van 48 groote
bladzijden, vermeerderd met 22 bl.
afbeeldingen van scenes uit 's dich.
ters bekendste spelen, met zooveel
kunde, inzicht en warmte geschre.
yen is. De beer Maeyer toont zich
een uitmuntend kenner en overtuigd
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bewonderaar van het Vondelsche
drama — al weet hij ook heel puntig
zijn critiek daarop te plaatsen —
maar dan bijna uitsluitend van het
gespeelde dram.a, van het Vondel.
tooneel in zijn „plankwaardigheid"
(bl. 36), terwijI het gelezen drama hem
weinig schijnt te zeggen.
De Vondelliefde van dezen vurigen
Vlaming verliest zich dan ook niet
in literaire bespiegeling, maar richt
zich regelrecht op de practijk van
het spel; hij legt den vollen nadruk
op den „levensinslag" van „schier
alle Vondelstukken" (14); hij is ervan
overtuigd, „dat Vondel, ondanks alle
lyriek, vooraf en vooral dramaturg
en toneelm.ens is en dat hij juist
langs die zijde leefbaar is en leven
blijft" (ib.); hij bewondert in onzen
dramaturg „dezelfde lyrische
stalling van overweldigend leven"
als in Rubens (16) en poogt aan te
toonen, dat het onderwerp van ongeveer al Vondels treurspelen „hook'.
zakelijk op een psychische reden bij
Vondel zelf terug ging" (15).
Terloops merken wij op, dat deze
visie van den Vlaam.schen tooneel.
ktmdigen priester de Maeyer op
Vondels dramatiek diametraal van
Cyriel Verschaeve schijnt af te wij.
ken, die nog pas in het Liber Amiscorum de volle dynamische
stelling van den mensch in den
mensch bij onzen treurspeldichter,
in tegenstelling met Shakespeare,
bekende te missen.
Veel van wat in Vondels drama
besproken zou kunnen worden gaat
de schrijver naar eigen bekentenis
voorbij, maar na den vollen nadruk
op het levensgehalte zijner schep.
pingen gelegd te hebben en in 't
kort de klassieke beinvloedingen op
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de vormgeving te hebben aange.
stipt, verzuimt hij niet, bij herhaling,
op 's dichters „verbondenheid met
de middeleeuwen" te wijzen (15).
Den romantischen bouw van den
Gysbreght met zijn plaatsverwisse.
lingen voert de schr. terug op „een
zuiver middeleeuwsch beginsel" (20).
Als Vondel zelf meende, dat zijn
Gebroeders zeer dicht bij Sofocles
staat, dan spreekt de Maeyer dat
niet tegen, maar vult het aan met
de opmerking, dat hetzelfde treur.
spel ook middeleeuwsch romantische
trekken vertoont (21). Van Peter en
Pauwels heet het, dat er nog heel wat
middeleeuwsche naiveteit „aan vast
zit, ondanks het klassieke vernisje"
(23) . De Vlaamsche tooneelleider
Van de Velde (die het met den hem
toegewierookten lof voorloopig doen
kan!) wordt oa. geprezen, omdat hij
geloofde in de verklaring „dat Von.
del en zijn tooneel nog voor een groot
deel vast zit aan de middeleeuwen,
de cluistelijke middeleeuwen, en het
is juist die overweging die hem bracht
tot het hieratisch.liturgische, het
cultische van het Sofocles- en het
Grieksch toneel" (41).
In verband hiermee voert Al. de
Maeyer, niet zonder vaart en vurig.
heid, zijn pleidooi voor het even.
wicht tusschen de dynamische uit.
beelding en de statische verzen.
zegging. Ook dat heeft, meent de
schrijver, Anton van de Velde be.
reikt: „De woordschoonheid moest
niet alleen gered, maar bovenal ook
gevierd en gefeest worden, in zijn
volheid van klank en van rhythme,
van gevoel en levensveruitwendiging.
Maar tevens moest het spel, de
dramatische handeling, het eigen.
lijke tooneelelement tot zijn volle
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kracht en aanschouwelijkheid worden
opgevoerd" want: „Toneel is leven,
gebald leven; maar even sterk, be•
heerst leven" (41).
Men /let het, de heer de Maeyer
heeft over een Vondelopvoering zijn
meening, zijn weldoordachte en aan
de practijk getoetste meening. Van
den eenen kant ligt de meer of min•
der bruikbare tooneelwaarde van
Vondels 33 stukken (ook het tafelspel Bruyloftbed rekent hij daaronder) voor hem open (18---29);
van den anderen kant heeft hij van
1904 tot 1938 de voornaamste opvoeringen in Noord- maar vooral in
Zuid-Nederland met intense belting•
stelling en critischen zin gevolgd, de
opvoeringen zoowel van de vakmenschen als van dilettanten. Hij geeft er
na een beredeneerd (38-46) nog een
chronologisch (47) overzicht van,
door niet minderdan 37 foto's naar karakteristieke spelxnomenten verlucht.
Wij begroeten derhalve deze
delogarve" als een welkome gave,
die door tal van bijzonderheden voor
de geschiedenis van het Vondel•
tooneel haar onmiskenbare waarde
heeft. De meening zij ons echter
toegestaan, dat het eerste hoofdstuk
over „de toneelmens en auteur
Vondel" wel eenige revisie zou be•
hoeven. Zoo waar de schr. meedeelt,
dat „het eerste bekende vers van
Vondel, natuurlijk een minnedicht,
een sonnet uit het jaar 1605" is (7).
Dit moet de heer de Maeyer nog eens
nakijken. Dat Breero Vondels „ge.
buur" was, de emblemata „nets
meer dan oefeningen" waren en
Hierusalem Verwoest „op en top
rederijkerij"; dat 's dichters aftreden
als Doopersch diaken „mogelijk ver.
band had met geloofstwijfel" en dat
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hij „eigenaardig genoeg" ook in zijn
laatste vers (op het huwelijk van
Agnes Blok) Sint Agnes zal bezin•
gen (8); vender dat Palamedes aan
Burgemeester Hooft werd opgedra•
gen, het Bruyloftbed alleen maar
„een weinig beduidend rederijkers•
pretje" was; dat „men" een „beroep
deed op Vondel" om voor de ope•
ning van den Schouwburg „een
feestspel te schrijven" (9); dat „de
bewijzen niet voldoende schijnen om
(voor Vondels bekeering) de datum
1641 te laten vervallen" en dat
Lucifer geparodieerd werd in „Luise..
vaers treurspel" zijn allemaal
dingen, die geen hoogen dunk geven
van de Maeyers' nauwkeurigheid in
het biografische en zuiver literaire.
Ten slotte, al geven wij „een aan•
gescherpt hoog•1-lollands" (42) gam...
ne voor het warme Vlaamsch van
dezen bezielden schrijver cadeau,
bier en daar ontsnapt zijn woord•
keus aan onzen smaak, ja aan ons
begrip. Wat is een „zelf.scheppend
gebied" en een „zelfscheppende te•
genprestatie"; waarom is „fantaisis•
tische" beter dan biiv. fantastische
praatjes (10); wat beteekent het,
dat een stuk of een krachttoer „veel
gegeerd" of „zeer gegeerd" is (22, 23,
25); wat moet men verstaan onder
„gebaldheid van de botsing van weg
en weer slaan" (23); of dat „de gespannen gebaldheid telkens weer uit het
kader dreigt te springen" (24); wat
zijn „gebalde tussenvlakken" (27)?
Wij vallen den schrijver niet hard
over deze eigenaardigheden, maar nog
meer zal zijn uitmuntend pleidooi
voor groei en bloei van een algemeen
Nederlandsch Vondel-tooneelleven
kunnen bereiken, wanneer hij het van
deze vlekken zuiver houdt. M.
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VOORGANGERS VAN DE VONDELKRONIEK. — Naar aanleiding
van of in verband met het tienjarig
bestaan van ons tijdschrift publiceerde pater Maximilianus, 0.M.Cap.
in het Tijdschrift voor Taal en Letteren (Tilburg) 29e ill., 1939, bl.
327-341 een artikel over „een oud
Vondel-orgaan", dat in opzet nog
korter dan het slechts een keer verschenen Vondeljaarboek van 1908
bij de huidige Vondelkroniek staat.
Bedoeld „Vondel..orgaan", zooals de
titel heette, werd in 1890 door den
bekenden pastoor van Bovenkerk
J. W. Brouwers toegevoegd aan het
door hem gesticht halfmaandelijksch
Tijdschrift „De Wetenschappelijke
Nederlander", dat van 1881-1890
heeft bestaan. Brouwers alzoo richtte
zijn Vondel.orgaan tot publicatie van
artikelen over den dichter en als
repertorium van dergelijke stukken,
die elders verschenen, op in hetzelfde jaar, dat het, met de moederperiodiek, verdwijnen zou.
In de Vondelkroniek rf, 1932, bl. 38
hebben wij destijds opgemerkt, dat
Brouwers na het bezwijken van zijn
Wetensch. Nederl. in 1890 zijn Vondel.
orgaan naar de Dietsche Waranda
heeft overgebracht onder den titel
van Vondeliana. korte notities
zien wij deze anoniem verschijnen
in het Thijmsche tijdschrift 1891,
M. 213, 412, 657; in een langer stukje
over Michiel de Swaen en Vondel
onderteekend door C. Looten in
1892, bl. 104 en eenige kleinigheden
bl. 411 en 629. Van pastoor Brouwers, die in 1893 overleed, vinden
wij niets meer. Pas in de jaargangen
1894, '95, '96 enz. winnen de Vondeliana van de Dietsche Warande in
beteekenis door soms uitvoerige bij.
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dragen van pater J. C. Alberdingk
Thijm, Pol de Mont, Gustaaf Segers,
Willem de Vreese enz.
Pater Maximilianus beperkt zich
ertoe, de bijdragen voor Brouwers'
Vondel-orgaan weer te geven en er
op te wijzen, dat de W.B..Vondel
niet van al die artikelen heeft kennis
genomen. In de verklaringen bijv.
van Vondels voorstelling van Gods
onm.etelijkheid en overalheid (Uitv.
v. M. v. d. Vondel, vs. 7--8; Altgeh.
I, 1305-06 en Besp. I, 1073-74) mist
pater Maximilianus een verwijzing
naar het „cujus centrum ubique,
ambitus et circumferentia nusquam"
van Lessius, dat pater Thijm in het
Vondel.orgaan van de „Wetensch.
Nederl." reeds heeft aangevoerd, een
formule, die — zooals wij van pater
Maximilianus vernemen — reeds
van de Xne eeuw af gangbaar was.
Het is inderdaad waar, dat bij de
aangeduide plaatsen van Vondel die
formule in de noten niet te vinden is.
Maar op Besp. 735--736, waar de
dichter weer zegt, dat Gods omtrek
nergens en zijn middelpunt overal
wordt gevonden (zie ook vs. 1000),
tenvijl hij zich op Trismegist als
autoriteit beroept, staat in de W.B.
IX, bl. 486: „Deze voorstelling (vgl.
Besp. I, 1073-74) heeft Vondel inderdaad van Trismegistus, volgens
't citaat van A. Kircher in zijn Obeliscus Pamphilius (1650, bl. 209,
400): „Deus cujus centrtun ubique,
circumferentia nusqua.m."" Hoewel
zooals Th. de Valk 0.P. in het Liber
Amicorum bl. 240 vv. uiteenzette
en in de Vondelkroniek nog nader
zal bewijzen, de afhankelijkheid van
een zeker deel der Bespiegelingen van
Lessius' De Perfectionibus moribusque divinis groot en duidelijk
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is, mogen wij toch, op grond van Von•
dels hier vermelde autoriteit, de auto.
riteit nl. van Trismegistus, zeggen, dat
de dichter in de aangehaalde plaatsen
steunt niet op Lessius, die alleen maar
van „quidam. Philosophus" spreekt,
maar op Kircher, die Trismegistus
met name vermeldt.
Intusschen blijkt menige kanttee.
kening, door p. Maximilianus naar
aanleiding van Brouwers' Vondel.
orgaan gemaakt, van belang, zooals
over de herkomst van het voor vele
latere toelichters van Adam in Bal.
lingschap onvindbare motto: „prima
malorum causa", dat, naar de aan.
teekening van pater Thijm, een ver.
schrijving of een adaptatie van het
„prim.usque malorum causa" van
Aen. IV, 169-170 blijkt te zijn. Te.r
recht besluit de schr. dan ook zijn
herinneringen aan het oude Vondel.
orgaan, dat het, hoe kort van duur
het geweest is, blijk gaf van gezonde
en voorbeeldige Vondelkennis.
Pater Maximilianus deelt vervol.
gens iets mee over een weekblad
„Yonder, dat in 1887 te Amsterdam
werd uitgegeven en 't slechts enkele
maanden heeft uitgehouden. Er zijn
in 't geheel maar 8 no's van ver.
schenen. Dit blaadje is blijkbaar iets
anders dan het niet in 's paters relaas
vernoemd weekblad „Vondel", dat
ook te Amsterdam, speciaal voor
het Park. Museum. en Vondelkwar.
tier verscheen en dat zooals ik mij
goad herinner, in het eerste decennium van 1900 geregeld gratis werd
rondgebracht. Het was wel voor een
groot deel een advertentieblad voor
de bedoelde buurten, maar het be.
vatte ook doorloopend artikelen over
Vondel, zooals in 1903 ongeteekende
bijdragen: Schaepman over Vondel,
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Potgieter over Vondel enz. Het Von.
delmuseum zal er wel meer van
weten.
Tot deze voorloopers van de Vondelkroniek, door pater Maximilianus tijdig in de herinnering terugr
geroepen, rekenen wij ook de Mei.
afl. van Studia Catholica 1929 (bl.
225-311), die als Vondelnummer
het ook reeds door wijlen Dr. Leo
Simons overwogen denkbeeld van
een Vondeltijdschrift tot werkelijk.
heid bracht, toen een jaar later,
Juni 1930, de eerste of 1. van de
Vondelkroniek verscheen. M.
ADAM IN BALLINGSCHAP, vs.
229-242. Een nuttig werk heeft
p. Maximilianus verricht door in
het Tijdschrift voor Nederl. Taal.
en Letterkunde (Leiden, dl. LIX,
afl. 2-3 (1939) bl. 81-85) de eenig
juiste verklaring te geven van deze
inderdaad door alle uitleggers tot
nog toe verkeerd begrepen verzen.
Na terloops te hebben opgemerkt,
dat de Rei van 't Eerste Bedrijf uit
zes zgn. Shakespeare-sonnetten be.
staat (drie strofen van 4 verzen met
verschillende rijmen, besloten door
twee verzen met eigen rijmklank),
vat hij den zin van de strofe, die de
schepping van het uitspansel schilr
dent, mitten in de opmerking, dat er
volgens Vondel en de exegeten van
zijn tijd haven het uitspansel water
is en daaronder. De schr. bouwt
zijn overtuigende uiteenzetting op
een verklaring van Gen. I, 6-8,
welke hij vond bij den bekenden
bijbelkundige Corn. a Lapide S.J.
a 1637).
STABAT MATER. — De uitgeverij
„In den Toren" te Naarden heeft
onlangs (1939) een charmant boekje
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gepubliceerd, waarvan de titel luidt:
„Het Stabat Mater in het oorspron.
kelijk Latijn en de vertalingen van
een Middel.Nederlandschen dichter
en Joost van den Vondel met inlei.
ding en aanteekeningen door Dr.
L. M. Fr. Daniels, 0.P." De zorg.
vuldig gekozen teksten van het ori.
gineel en der beide vertalingen wer.
den met het geduld en de fraaie
hand van een middeleeuwsch miniaturist door Jan Poortenaar uit.
geschreven, die ook de vier oude
gekleurde houtsneden uitkoos, waar.
mee het werkje verlucht is.
De inleiding van Dr. Daniels geeft
een leerrijk overzicht van de mee.
ningen omtrent het auteurschap dezer
prachtige Latijnsche klage, die wel
niet met voldoende zekerheid aan
den H. Bonaventura of aan fra Jaco.
pone da Todi kan worden toege.
schreven, maar waarschiinlijk toch
door een volgeling van St. Franciscus
gedicht moet zijn, zooals de inleider
meent. Een gevoelige analyse der
sequentie wordt gevolgd door een
beschouwing van de vele vertalingen,
waarmee ze de eeuwen door gepo.
pulariseerd werd. Uiteraard wijdt
de schrijver daarbij de meeste aan.
dacht aan de twee genoemde Neder.
landsche teksten, nl. 1. de middeln.
vertaling, die naar een Berlijnsch
handschrift in 1854 werd afgedrukt
door F. J. Mone en 2. Vondels Kruis.
klaght der zalige Kristmoeder en
Maeght Maria, volgens de Verscheide
Gedichten van 1644. Daniels' uit.
muntende karakteristiek van het
vrije rhytlune der middeln. verta.
ling belet hem niet, ook den strakken
versvorm van Vondels renaissan.
cistische weergave te waardeeren.
De dichter volgde daarbij niet den
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tekst, die nu in de katholieke liturgie
is vastgelegd, maar een anderen
tekst, die ter vergelijking naast
Vondels strofen wordt afgedrukt.
„Men heeft wel eens verzuimd daar.
op te letten zegt de inleider bl.
25 — en dientengevolge Vondels
werk voor een vrije vending aange.
zien, terwij1 hij inderdaad niet alleen
de maat en strophenbouw, maar ook
den gedachtengang van zijn model
zeer trouw heeft weergegeven."
Voor de literaire waarde van de
Kruisklaght neemt Daniels het op
tegen hen, die den vertaler van
pleonasmen hebben beschuldigd, de
genoemde J. F. Willems vroeger in
Zuid., de ongenoemde F. Schmidt.
Degener later in Noord.Nederland
(De Gids 1919, I, bl. 232). Na een
beroep op Verwey en een enkele
aanmerking besluit hij: „Al rekenen
we deze vertaling van het Stabat
Mater ook niet tot de meesterwerken
van Vondels dichtgenie, toch kan ze
de vergelijking met de latere glans.
rijk doorstaan." (bl. 27). M.
EURIPIDES. — Dr. K. H. de
Raaf heeft de Phoinissai van Euri.
pides in Nederlandsche (blank.)ver.
zen vertaald en met een inleiding en
toelichtingen uitgegeven (Zutphen,
W. J. Thieme & Cie, z.j.). Voor een
rechtstreeksche bespreking is de
Vondelkroniek het terrein niet, maar
omdat ook Vondel dit drama heeft
„verduitscht" in zijn Feniciaensche
of Gebroeders van Thebe, is er reden
om op den respectabelen, want o.i.
zeer fraaien en correcten arbeid van
den Rotterdamschen estheet te wij.
zen, te meer omdat hij zelf in zijn
inleiding, na een herinnering aan
Grotius' Latijnsche overzetting, over
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het werk van den 71.-jarigen Vondel
spreekt en ervan zegt: „Hoe veel moois
in deze Feniciaensche of Gebroeders
van Thebe wordt aangetroffen (want
Vondel is toch altijd Vondel), als
vertaling, d.w.z. als getrouwe dichterlijke reproductie van het °or.
spronkelijke, is het werk mislukt,
want het kan ons niet helpen om Euripides te leeren kennen, zooals hij is.
Integendeel! Het origineel is in deze
„herschepping" soms eenvoudig onkenbaar geworden" (bl. XII—XIII).
Dr. Geerts heeft in zijn boek over
Vondel als classicum bij de humanisten in de leer (1932) met de stukken
in de hand uitgemaakt, dat Vondel
den Latijnschen tekst van Grotius
„bijna vers voor vers" voor zijn vertaling gevolgd heeft (bl. 239-246) en
Dr. J. D. Meerwaldt, die met Prof. Dr.
A. A. Verdenius de Feniciaensche
voor de W.B..uitgave bewerkt heeft,
bevestigt dit zoowel in ziin inleiding
als doorloopend in de erudiete en
scherpzinnige noten (W.B. Vondel,
X, bl. 459 v.v.).
Natuurlijk maakt de vertaling van
een vertaling de kansen hachelijk,
om den geest van het origineel te
leeren kennen, en Vondels Feniciaensche demonstreert dit op soms
pijnlijke wijze. De niet.Graecus heeft
in de vertaling van Dr. Geerts, die
op vele plaatsen bijzonder fraai en
overal helder is, een geschikt middel,
om te zien, wat Vondel er soms van
gemaakt heeft. Maar wanneer hij
aan 't vergelijken gaat van Vondel
met de Raaf, dan zal hij ook menigmaal getroffen worden door de pregnante kracht, het schilderachtige en
het muzicale van Vondels woord, van
Vondels vers tegenover het zakelijke
van den jongsten vertaler. M.

KANTTEEKENINGEN

STUDIES OVER VONDEL EN
ZUN TIJD. — Het voegt ons niet,
dezen bundel van zes.en.dertig bijdragen, als Liber Amicorum den
Redacteur van de Vondelkroniek
op zijn 60en verjaardag 10 Dec. 11.
te Nijmegen aangeboden, alhier te
recenseeren of zelfs te laten recenseeren. Maar een weergave van den
inhoud van het fraaie boek mag
a titre de document niet achterwege
blijven. Het colophon op bl. 269
vermeldt, dat het in 250 buiten den
handel gehouden exemplaren werd
gedrukt bij Ridderinkhof, Ruys &
Co. te Amsterdam, in de Hollandsche
Mediaeval op Hollandsch handgeschept papier van C. G. A. Corvey
te Amsterdam. Prof. Huib Luns
teekende het titelportret en de Uitgevers.Maatschappij „Joost van den
Vondel" te Amsterdam bezorgde
het boek, dat 275 bladzijden groot is.
Het voorwoord is onderteekend
door een commissie van de Nijmeegsche studenten Mej. Riet van
Alebeek, de heer Andre Munnichs,
Mej. Loet van Rooy en pater Ant. de
Witte 0.P. — Het eerste artikel:
Romeinsche studiejaren (bl. 9-10
is van den Aartsbisschop van Utrecht
Mgr. Dr. J. de Jong, otuniddellijk
gevolgd door een sonnet van Prof. Dr.
P. H. van Moerkerken: Ontmoeting
met Vondel (bl. 11). Achtereenvolgens komen dan: Molkenboer en de
Vondelkritiek, door Dr. K. H. de
Raaf (bl. 12-14): Vondel voor onzen
tijd, door Dr. Nico van Suchtelen
(bl. 15); Vondel en de toekomst,
door Balthazar Verhagen (bl. 16—
18); Vondels muzikaliteit, door Prof.
Dr. 'Th. Baader (bl. 19-29); Een
gesprek over Vondel in Wales, door
Prof. Dr. A. J. Barnouw
30-350

KANTTEEKENINGEN

Vondelwaardeering in Amsterdam,
door Dr. E. Boekman (bl. 36-41);
Vondels vriend de Carmeliet pater
Karel Couvrechef, door Prof. Dr.
Titus Brandsma, O.Carm. (hi. 4267); De nieuwe uitgaaf, door Prof.
Dr. Gerard Brom (bl. 68-75); Von.
deltentoonstellingen te Amsterdam
in de negentiende eeuw, door H. van
der BO (bl. 76-82); Een tijdgenoot
van Vondel, door Dr. Vital Celen
(bl. 83-87); De Nassausche helden.
kernel, door Prof. Dr. J. D. M. Cora
nelissen (bl. 88-94); Vondel en
Horatius, door Dr. L. M. Fr. Daniels,
O.P. (bl. 95-104); Vondel se Eva,
door Dr. G. Dekker (bl. 105-122);
Beschouwingen en aanteekeningen
bij Vondels werken, door Lodewijk
van Deyssel (bl. 123-127); Vondels
ontgoocheld vaderschap, door Anton
van Duinkerken (bl. 128-135); Nog.
maals de datering van Vondels
Roskam, door Prof. Dr. P. Geyl
(bL 136-148); Vondels rompstand,
door Prof. Dr. Jac. van Ginneken, S. J.
(bl. 149-156); Vondel en onze Folklore, door Dr. C. Cath. van de Graft
(bl. 157-160); Theologie en Tooneel
in de 17e eeuw, door Dr. C. R. de
Klerk (M. 161-166); Vondels voor.
stelling van de Kerk, door Dr. B.
Knipping, O.F.M. (b1.167-176); Von•
del en Rembrandt, door Prof. Huib
Luns (bl. 177)-179; Gezelle en Vondel, door P. Maximilianus, O.M.Cap.
(bl. 180-189); Curae Vondelianae,
door Dr. J. D. Meerwaldt (bl. 190—
198); Vondel aan een Scheepskapi.
tein (?), door L. C. Michels (bl. 199—
202); Vondel en de vrede, door Dr.
Jozef Muls (bl. 207-210); De Rijnstroom [vertaling in het Duitsch] ,
door Dr. Erna Sander.Rindtorff
(bl. 211-223); De Priestervriend,
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door Dr. J. F. M. Sterck (bl. 224231); Vondels lief de voor bloemen,
door Mew. J. M. Sterck-Proot;
Vondel in zijn „Bespiegelingen" Tho.
mist?, door Th. G. de Valk, O.P.
(bl. 237-242); Het primaat der
rechtsidee bij Vondel, door Dr. Jur.
Jos. Vandervelden (bl. 243-248);
Vondel en Shakespeare, door Dr.
Cyriel Verschaeve (bl. 249-252);
David van Hoogstraten en Vondel,
door Prof. Dr. C. G. N. de Vooys
(bl. 253-258); Vondels Latiniteit,
door Dr. W. van de Wijnpersse
(bl. 259-262); Faeton in de Burgerzaal van het Amsterdamsche „Stadt.
huis", door Dr. A. Zijderveld (bl.
263-266).
Hoe rijk de inhoud van dit prachtig
uitgegeven Liber Amicorum is, blijkt
uit daze indrukwekkende titelopgave
voldoende. Het boek wordt besloten
met een Lijst van 222 inteekenaren.
CORRIGENDA. — In het stukje
dat onder den titel Vondel aan een
Scheepskapitein (?) werd geplaatst in
het Liber Amicorum-Molkenboer
zijn op bl. 201 een tweetal onjuist.
heden blijven staan, die het wel
nuttig is te verbeteren, met het oog
op de „aandachtige vergelijking"
waartoe de lezer ter plaatse wordt
uitgenoodigd. Het daar vermelde
„blijven" is, in overeenstemming
met Vondels vaste spelling, met y
te lezen. In plaats van Francois
leze men Francois. L. C. M.
Wij voegen hier de volgende ons
toegezonden verbeteringen ten aan.
zien van denzelfden bundel bij:
In het gedichtje onderteekend (Fribourg) op hi. 7 leze men een vraag.
teeken achter het Latijnsche op.
schrift; vs. 1 moet beginnen met:
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„Wat heeft nu"; vs. 3 met: „Of isser
niet".
In het artikel van Prof. Dr. J. D. M.
Cornelissen zijn op bl. 94 de regels
uitgevallen: „Beide gedeelten van de
plaat, zoowel de triomftocht als de
hemel, vonden hun oorsprong in het
Idassieke" denken enz.
RECHTSMOTIEVEN BIJ VON.
DEL. — Over dit onderwerp schreef
Dr. jur. Jos. Vandervelden eenige
belangrijke bladzijden in het tijd.
schrift „Studien" van Nov. '39, bl.
413-421 vooral met de betrekking
tot Vondels eedsopvatting in Ge.
broeders en in Jeptha, waarmee hij
zich onmiddellijk afhankelijk toonde
van de uiteenzettingen in Grotius'
De jure belli ac pacis.
DE HEILIGE STEDE. — Al be.
hoort de droeve historie van de
slooping der N.Z..kapel in 1908, door
Dr. J. F. M. Sterck, die van nabij
de gansche procedure gevolgd heeft,
in een fraai boekje (bij N.V. Gooi
en Sticht, Hilversum, 1939) verteld,
slechts zijdelings en uit de verte
tot de Vondelstudie, toch vestigen
wij er de aandacht op, al was het
alleen maar om de imitatie van de
Geusevesper, waarmee in de Groene
destijds een pseudonymus de afbraak
hekelde, met o.a. deze strofen (bl. 65):
Vindt de kunst bij predikanten
Steun noch troost,
Als zij ruikt naar Roomsche Santen
Of hun kroost?
Spiegelt ,spiegelt U dan echter
Wie gij zijt;
Vreest den worm die, kerkenslechter,
't Hart U bijt!

KANTTEEKENINGEN

GYSBREGHT IN HEESWIJK. —
Het is wel lang geleden, maar het
verdient toch aanteekening, dat in
Augustus ll. de tooneelzaal van het
nieuwe Gymnasium der Norber.
tijnen te Heeswijk, onder leiding van
den eerw. heer W. van Sinnen Von.
dels Amsterdamsch treurspel door
de leerlingen werd opgevoerd.
P. C. HOOFT EN VONDELS BE.
ICEERING. — Onder dezen titel
schreef Dr. J. W(itlox) drie lezens.
waardige artikelen in De Maasbode
van 21, 23 en 24 Oct. 1939.
VONDELS BEKEERING. — In het
tweemaandelijksch Tijdschrift „Stre.
ven" (Antwerpen), VII, No. 2, Dec.
1939, bl. 139-152 is, eenigszins aan.
gevuld, de gedachtenisrede opge.
nomen, welke Dr. B. H. Molkenboer
op 21 Oct. '39 in het R.K. Maagden.
huis te Amsterdam hield bij het
derde eeuwgetij van Vondels bekee.
ring (vgl. Vondelkroniek, X, 1939,
nl. 352).
VONDEL TE ROME. — Op 9
April '38 hield Dr. B. H. Molkenboer
voor het Istituto italiano di studi
germanici te Rome een rede over
Roma antica e Roma cristiana nella
poesia di Vondel (vgl. Vondelkroniek,
IX 1938, bl. 86). Deze rede is nu versche.
nen in de Revista van het Instituut,
1939, bl. 225--250.
REGISTER. — Een volledig en
nauwkeurig register op de tien jaar.
gangen van de Vondelkroniek is bijna
gereed. In de volgende afl. hopen wij
er nader over mee te deelen. Red.
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VONDELBRIEVEN
Gebonden f 3.5o
i 6o Bladzijden
Brieven van en over Vondel in de 17e eeuw. Met fascimile's. Ruim 125
brieven maken een periode van 82 jaar (i600 tot 1682) levend voor
ons. In hun briefwisseling geven Hooft, Vossius, Barlaeus, Hugo de
Groot en andere groote geesten onbewimpeld hun oordeel over Vondel.
UITGAVEN VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK N.V.
AMSTERDAM -- POSTBUS 6 -- SLOTERDIJK

Ter Stadsdrukkerij te Amsterdam is, in opdracht van
het Amsterdamsche Vondel-comite, in bewerking :

GEDENKBOEK

DE
VONDEL
HERDENKING
1937
REDACTIECOMMISSIE: Wethouder E. BOEKMAN, Voorzitter;
Dr. PAUL CRONHEIM ProL Dr. N. A. DONKERSLOOT ;
D. KOUWENAAR, Secretaris; Prof. Dr. B. H. MOLKENBOER
en ProL Dr. J. H. SCHOLTE.
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Het boek wordt geopend met het portret van Vondel naar de
bekende ets van Jan Lievens (165o) en is. met tal van illustraties
verlucht. Het gedicht van ALBERT VERWEY „Amsterdam en Vondel"
zal in facsimile worden opgenomen. Ook een pagina van de partituur
van WILLEM PIPER'S muziek voor den „Faeton" alsmede van Hz=
BADINGS' muziek voor den „Gijsbrecht van Aerastel" zal worden gereproduceerd. De heer KOUWENAAR geeft, na een inleiding over
vroegere Vondel-herdenkingen, een overzicht van de viering in
ign zocwel in Nederland als in den vreemde. Vopral de feesten te
Amsterdam zullen den vollen nadruk krijgen. Alle gedurende de
feesten uitgesproken redevoeringen en alle inleidingen op het
Vondel-congres worden in extenso medegedeeld, waardoor dit
Gedenkboek voor de studie van den dichter onmisbaar wordt.
De priis van dit,00k typografisch uitnemend verzorgde,
Gedenkboek, 18 vet druks in klein-kwarto-formaat beslaande, gebonden in linnen stempelband, is slechts

f. 3. 0

De inteekening is opengesteld bij den boekhandel, alsmede bij de
Stadsdrukkerij, Voormalige Stadstirnmertuin 4-6, Amsterdam (C.).
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De Leidsche Vondelprofessor

a drie maanden wachtens, waarvan de laaiste helft zoo slaperig
als de eerste onstuimig was, is dan eindelijk de vanwege de
Vondelstichting gelanceerde benoeming van Dr. W. J. M. A.
Asselbergs tot bijzonder hoogleeraar in de Vondelstudie aan de Rijks
Universiteit te Leiden bevestigd. De vereischte koninklijke goedkeuring,
die de benoeming definitief moest maken, is gedateerd van 30 Maart ll.
Dit lange respijt, hetwelk nogmaals bewijst, hoe zeer de persberichten
van 3 Jan. 11. over de „zeer binnenkort te verwachten" benoeming on.
bescheiden waren, heeft dit voordeel meegebracht, dat het de belache.
lijk opgestoven gemoederen aanzienlijk gekalmeerd heeft en den weer.
barstigsten tegenstander gelegenheid heeft gegeven, zich aan het schrik.
beeld van dezen nieuwen leerstoel te gewennen.
Voor den heer Asselbergs intusschen, die aan de heele affaire alleen
de schuld had die in zijn talent steekt, moet deze wijze van anticham.
breeren verre van aangenaam geweest zijn. De publieke tribune, die
zelden en ook in dit geval niet erg kieskeurig was in haar uitroepen en
projectielen, zal zijn ideale gedachten over „academische sfeer" in
niet geringe mate ontnuchterd hebben. En inderdaad, wien met zoo.
veel misbaar de deftige toga wordt aangemeten, zou er schoon genoeg
van kunnen krijgen. Voor de zelfbeheersching dan ook, waartoe de
nieuwbenoemde zich bij al de „honneur" en al de „indignite", die over
hem werden uitgegoten, tot volstrekte afzijdigheid gedwongen heeft,
gevoelen wij een grooten eerbied.
Niettemin, nu de barensweeen doorstaan zijn, mag het Virgiliaansch
„et haec olim meminisse juvabit" hier gelden. Want wij durven ver.
wachten, dat de winterstorm, die zich in hoofdzaak Om den aange.
kondigden titularis ontlaadde, in de sereniteit zal omslaan, ja wel.
licht reeds omgeslagen is, die voor de beoefening van elke wetenschap
tot de eerste vereischten behoort. Aldus gaarne vergetende wat achter
ons en vooruitziende naar wat voor ons ligt, achten wij een geluk.
wensch zoowel aan de Leidsche Alina Mater als aan Dr. Asselbergs
niet alleen niet misplaatst, maar ook een uiting van meer dan colle.
giale hoffelijkheid.
Want dat Vondel als de grootste en belangrijkste woordvoerder, dien
ons vaderland ooit gehad heeft, nu ook in een Hollandsche provincie,
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ook aan onze oudste inrichting van Hooger Onderwijs, ook aan lien
venerabelen haard van de Nederlandsche letterkundige Cultuur een
afzonderlijken zetel verdient, kan men, zonder kleineering van onze
hoogste literaire en cultureele waarden, toch moeilijk loochenen.
Uit Leiden zelf klonk de stem, die Vondel het symbool en het palladium
van ons volksbestaan noemde en die de Nederlandsche gemeenschap
voorhield, dat 't met Naar beschaving gedaan zou zijn, wanneer ze
vergeten zou, hoe groot en schoon hij is.
Waarom — zoo dringt de vraag zich op — zou men dan moeten aarzelen, dezen nieuwen leerstoel, die alleen een breeder en dieper kennis
van den nationalen dichter onder ons yolk beoogt, toe te juichen?
Wij kijken dikwijls zoo begeerig naar het buitenland en doen het soms,
met verlies van onzen eigen aard, zoo bedenkelijk na. Aileen op het
gebied van de „hero-worship" ten aanzien van onzen hoogsten dichter hebben wij van vreemden nog bijna alles te leeren. Italie had voor
zijn Dante in de XIVde eeuw al drie zetels tegelijk: in Florence, Bologna
en Pisa. Voor Schiller en Goethe bestaan in Duitschland, en zelfs buiten
Duitschland, tal van stichtingen, die hun beoefening en waardeering
met goed gevolg bevorderen. De cultus van Shakespeare in Engeland,
van de Fransche Klassieken in Frankrijk is bekend. Waarom, nogmaals,
zou Nederland met de universitaire behartiging van zijn Vondel ten
achter blijven?
In Vondels persoonlijkheid en in zijn gigantesken levensarbeid lig.
gen de rijkste schatten van ons bloedeigen cultuurbezit opgehoopt.
Hij heeft de vrijheidsliefde, den rechtvaardigheidszin, het besef van
plicht, de behoefte aan orde en gezag, de vroomheid, den eenvoud, ja
alle burgerlijke en Christelijke deugden van onzen stoeren volksaard
in gedicht op gedicht niet alleen den bekoorlijksten vorm gegeven,
maar ze ook met een weergaloozen nadruk gevoed en bevestigd. Hij
heeft ons voorgeslacht in een tijd, die door de verlokkingen van een
gouden voorspoed met moreele en maatschappelijke inzinking bedreigd
wend, het idealisme van hooger levensgemeenschap voorgehouden.
Hij heeft door alles heen metterdaad getoond, hoe een Hollandsch
hart moedig kan zijn zonder holle grootspraak, vroom zonder engheid
of gekwezel, fel overtuigd en toch vrij van fanatisme. Hij was de eerlijke open man met het eerlijke ernstige woord, met het schoon, warme
en verheffende woord vooral, waarin het buitengewoon formaat van
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zijn karakter tastbaar ligt afgestempeld. Het tijdperk van onz
- e nationale
glorie door zijn gestalte en zijn levensduur overheerschend, verspreidt
hij overal den „zonneschijn van rijkdom en van schat", dien hij met de
gretigheid van een Guido Gezelle in de natuur bewonderde. Het is de
eeuwige zonneschijn van zijn dichterschap, die onze Poizie en onze
taal, de diepte van zijn psychologisch menschbegrip, die ons Tooneel
gemaakt heeft. Als ondeelbare eenheid van mensch.en.dichter is hij
de zuivere verpersoonlijking van het edelste en beste, waartoe een
Nederlandsch karakter zich kan opwerken.
Bij dit alles openbaart de autodidact Vondel een breedheid van horizon en een universaliteit van kunde en ontwikkeling, dat hij mede
daarom, zooals Huet al opmerkte, voor universitaire doorgronding
een dankbaarder object mag heeten dan wie van onze andere schrijvers
ook. Noem Maerlant, noem Ruusbroec, noem Huygens, Bilderdijk,
Multatuli of Gezelle en speel desnoods hun persoonlijke voortreffelijk.
heden op bepaalde punten tegenover de leemten van Vondel uit, dan
is daarmee nog niet gezegd, dat zij zijn veelzijdigheid nabij komen.
Want behalve dat hij lyricus, epicus en didacticus was meer of minder
zooals zij, staat hij door de diepte en breedte van zijn dramaturgisch
werk ongenaakbaar boven hen allen uit.
Daar is verder de zuiver aesthetische zijde van Vondels poezie, de
subtiele techniek van zijn taal en vers, de stijl van zijn verzen.archi.
tectuur, zijn woordplastiek en klankkarakter. Daar is zijn barokke
weelde, humanistische wetmatigheid en middeleeuwsche verwantschap;
zijn leenschuld aan de klassieke Oudheid en aan den Bijbel; zijn blik
op de oude en de nieuwe geschiedenis en zijn streven en strijden op het
terrein der eigentijdsche politiek. De vele gebeurtenissen van zijn eeuw,
waarop hij als dichter gereageerd heeft; de volle wereld van zijn tijd.
genooten, die wij in zijn werk ontmoeten; de eruditie op tal van ge.
bieden, waarvan zijn verzen overloopen; dit alles en bij dit alles, zoo
niet daar boven uit: het persoonlijk gemoedsleven van den dichter
met de twee polen van zijn onderwerping aan bevoegden, zijn verzet
tegen schijn en usurpatie; ten slotte zijn religieuze ervaring in haar
evolutie van de Doopsgezindheid naar de Moederkerk, waarbij theolo.
gische en wijsgeerige scholing onmisbaar is . . . dit alles valt onder het
begrip van wetenschappelijke, universitaixe Vondelbeoefening en is
waarlijk meer dan genoeg voor een afzonderlijke leeropdracht. Kan een
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Ordinarius, die aan de rest van de Nederlandsche letterkunde zijn
handen vol heeft, aan deze eischen voldoen? Dat dus het noodwendig
ontbrekende door een bijzonderen titularis wordt aangevuld, lijkt
even begrijpelijk als de meening dat die titularis niet minder dan hoog.
leeraar mag zijn. Als de inhoud en de waarde van Vondel dit niet
eischen, rechtvaardigen doen ze het zeker.
Met den persoon van den benoemeling had Leiden het, zacht gezegd,
wel slechter kunnen treffen. Na al hetgeen daar voor en vooral daar
tegen geschreven is — men zie onze lijst in de vorige afl. b1.15-17 —
en ook al om reden van welvoeglijkheid tegenover onzen eersten Vondel.
collega, zullen wij daar niet veel van zeggen en liever de toekomst
tegemoet zien. Dat Anton van Duinkerken bekwaam is, ook om Vondel
te doen kennen en liefhebben, betwijfelt niemand, en wat anders dan
dat is eigenlijk het finis operis van een Vondelleerstoel? De lijst van
van Duinkerkens publicaties, door De Maasbode en De Tijd van 16
Jan. 11. overgelegd, is door sommigen misschien te hoog, door anderen
zeker te laag aangeslagen. Wij zijn van meening, dat daar minstens
Brie stukken in vermeld staan, die elk gegadigde den schrijver benijden
mag en die dan ook een respectabel deel van zijn universitaire geloofs.
brieven vertegenwoordigen. Wij bedoelen het opstel over de dramatische
beteekenis van „Gebroeders" in Roeping van 1929; voorts de bladzijden
over Vondel als dichter van de Contra-Reformatie in het door de Lei&
ache Maatschappij bekroonde boek van 1932, en ten derde zijn inleiding
op de prachtuitgave van den „Gysbreght" van 1939'). Het ligt niet
binnen ieders bereik, ook niet binnen het bereik van elken „Vondel.
specialist", met zekiveel klaarheid, inzicht en warmte Vondels grootheid
aan het Nederlandsche yolk duidelijk te maken.
Wij voor ons sluiten ons dus gaarne aan bij de velen, die van Dr.
Asselbergs Leidsch professoraat de beste verwachtingen koesteren.
Mocht hij zijn vak minder filologisch, minder analitisch, minder cre.
nologisch gaan hanteeren dan anderen doen of zouden doen, mocht
hij na Verwey, die zich in hoofdzaak tot het begrip en gevoel van Von.
dels vers bepaalde, meer stijlcritisch, cultuurhistorisch of ideologisch
te werk willen gaan, wij zouden zeggen: des te beter! „Variis modis
bene fit" en verscheidenheid in de Vondelbeoefening verdient de voor
keur boven gelijkvormigheid.
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Zeker zal de nieuwe docent er naar streven, Vondel in zijn geheel te
laten zien: zoowel den Amsterdammer als den Europeeer, den Doops.
gezinde en den Katholiek. Bij Anton van Duinkerken is voor het tegen.
deel geen gevaar. Hij weet beter dan velen, dat hij het eine om het
andere niet zal molten uitsluiten of verdoezelen. Zonder propaganda
te voeren in welke richting ook, zal hij onzen dichter hebben te openbaren zooals hij is, zonder tendentieuzen nadruk op een bepaalde zijde,
maar evenzeer zonder tendentieuze of onverschillige verwaarloozing
daarvan. Hij zal bijv. de kopschuwe eenzijdigheid van Dr. Knuttel en
van Victor E. van Vriesland, die beide in hun bloemlezingen alle
specifiek katholieke poizie van Vondel hebben weggelaten, weten te
vermijden en zich tegenover zijn dichter alleen op het katholieke, het
universitaire, het niets kleineerende standpunt plaatsen.
In het kort: de benoeming van dezen Vondelprofessor begroeten wij
als een schoone kans voor de verbreiding van Vondels werk onder het
Nederlandsche volk. Prof. Asselbergs zal door zijn Leidsche studenten
de toekomstige generatie onzer beschaving voor 's Lands oudsten en
grootsten Poeet weten te bezielen. Hij zal zijn landgenooten leeren inzien, „hoe groot en schoon hij is". In dit besef zij het ons vergund
van Nijmegen uit den nieuwbenoemde toe te roepen:
Salve, Collega Vondeliane Leidensis, iterumque salve!
B. H. MOLKENBOER, O.P.
1 ) Zie ons oordeel over de twee laatste stukken in dit tijdschrift IV (1933), bl. 85
en VIII (1937), bl. 43.

HET REGISTER op de 10 eerste jaargangen is ter perse en bevat in
alfabetische rubrieken : 1. De medewerkers met hun bijdragen ; 2. Een
systematisch overzicht van de bijdragen ; 3. De besproken werken van
Vondel ; 4. Persoonsnamen ; 5. Boeken over Vondel ; 6. De bijlagen (platen
en m,uziek).
Het boekje zal in formaat en druk van het tijdschrift ongeveer 100 blz.
beslaan en den prijs van f. 2.— niet te boven gaan. Gegadigden kunnen
zich nu reeds bij den uitgever of bij ons opgeven.
Red.

VONDELS bloedverwanten te Hoorn

0mtrent het te Hoorn gevestigde gezin van Vondels jongste

zuster Catharina, gehuwd met Jan Arisz Bruijningh, zijn reeds
verschillende bijzonderheden in het licht gegeveni). Toch bracht
een nader onderzoek, voornamelijk van archivalia aanwezig in het
rijksarchief te Haarlem, nog tal van gegevens te voorschijn aangaande
dezen familiekring van onzen grooten dichter. Hoewel hierdoor het
aanwezige bronnenmateriaal op dit punt nog geenszins is uitgeput,
leek het niet ondienstig de voorloopig verzamelde gegevens te publi.
ceeren.
Zooals bekend, was Catharina's dochter Rebecca gehuwd met Reijnier
van Estvelt. Uit het schepentrouwboek van Hoorn blijkt nu dat dit
huwelijk 16 Februari 1659 voor schepenen werd voltrokken ten huize
van Catharina van den Vondel wonende „op des stadtssingel aen de
tochtsbrugge"2). Dit was de brug in de stadssingel ten W. van de Koe.
genoemd werd, en waarvan het
poort over de tocht die eertijds de
overwelfde gedeelte binnen de stad tot op heden dien naam bewaard
heeft.
Weten wij nu iets meer omtrent de plaats waar Catharina van den
Vondel te Hoorn woonde, ook over haar laatste rustplaats kan iets
naders worden medegedeeld. Op 6 Januari 1635 was het graf No. 9 in
het Koor der Groote Kerk te Hoorn overgedragen aan haar man Jan
Arisz Bruijningh4). Het is in dit graf, dat op 16 Maart 1672 „Catrijna
van den Vondel" is bijgezet, volgens het „Register der begravenen in
de Groote Kerk te Hoorn"6). Ook twee van haar kinderen werden in dit
familiegraf begraven nl. Jan Bruijningh op 1 Juli 1675 en Catharina
Bruijningh op 15 November 16816).
De trouwacte van Rebecca Bruijningh leert ons nog meer. 7.6 geeft
nl. antwoord op de vraag'), waar het landgoed van Reijnier van Estvelt
was gelegen. In die acte wordt hij immers vermeld als woonachtig
„opt huijs Bruijnshorst onder Lunteren". Dit landgoed, gelegen aan de
Fliertsche beek bestaat nog, al is het oude landhuis afgebroken en later
in 1879 door een nieuw gebouw vervangen8). Het is dan ook op deze
ligging aan de Fliertsche beek dat Vondel zinspeelt in zijn „Lantgozang"a, wanneer hij Reijnier tot Rebecca laat spreken als volgt:
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Lust het u, van loof belommert,
Daer ons Vlierbeeck, langs den kant
Ruischt door 't koren, onbekommert
Wat te rusten, hant aan hant . . .
Nu wij toch met Rebecca uit WestsFrieslands hoofdstad naar de
landelijk gelegen Bruijnhorst zijn afgedwaald, kunnen wij de vraag
niet van ons afzetten wie hare nakomelingen zijn geweest. Het doop.
boek der R.K. statie Barneveld, (welke statie later werd verplaatst
naar Achteveld onder de heerlijkheid Stoutenburg19, kan helaas slechts
spaarzame inlichtingen geven omdat het pas met het jaar 1674 aan.
vangt. Toch vinden wij daarin nog de volgende doopaanteekeningenn):
1674. Augustus 9 veteri „filius Dni Reineri van Estvelt dictus
Wilhelmus. Patrina Haddewig van Estvelt" en 1677 Juni 13: „filius
Dni Reineri van Estvelt et Rebecca Bruinings dictus Jacobus Aloijsius.
Patrina Domi: Wilhelmina Brandt." Het is vermoedelijk deze Willem
van Estvelt, die 9 Juli 1700 voor het gerecht Stoutenbtuv huwde met
Elisabeth Heerman wonende op Randenbroeck12) onder Amersfoort").
Volgens het bovengenoemde doopboek sproten uit dit huwelijk drie
dochters nl. Eduarda Joanna gedt. 7 Maart 1702, Rebecca Clasina
gedt. 7 Maart 1710 en Maria Lidwina gedt. 14 Maart 1714. Omtrent
Rebecca Clasina van Estvelt vinden wij in het trouwboek ") der statie
Barneveld (Achteveld) aangeteekend: 1730. September 24: „Dnus
Jacobus van der Heijden Satrapa Monferdensis") cum Domicella
Rebecca Clasina van Estvelt"").
Behalve Willem en Jacobus Aloijsius zullen nog wel meer kinderen
uit het huwelijk van Reinier van Estvelt met Rebecca Brugningh zijn
geboren. Met zekerheid valt daaromtrent alleen te zeggen dat zij nog
een dochter Johanna hebben gehad. Deze toch wordt met name ver.
meld in het testament van haar tante Catharina Bruijningh, die 9
November 1681 als „bejaerde ongehuwde persoone" testeerde"). Daarbij
prelegateert zij „het linnen ende silver" aan haar nicht Johanna van
Estvelt. Deze dochter van Rebecca woonde vermoedelijk te Hoorn.
Althans werd volgens meergenoemd register van begravenen op 7
Januari 1686 op het koor in de Groote Kerk te Hoorn bijgezet „Joanna
van Estvelt". Verrnoedelijk zal ook zij begraven zijn in het familiegraf
der Bruijninghs'8).
Overigens blijkt uit het testament van Catharina Bruijningh dat
haar verdere nalatenschap zou worden gedeeld door haar zusters
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Sara en Rebecca, ieder voor 1/3 part, terwijl het overige zou komen
aan de kinderen van haar overleden broeder Joost Bruijningh.
Aldus zijn wij na eenige omzwervingen vanzelf weder te Hoorn be.
land en vraagt nu Joost Bruijningh, de jongste zoon van Catharina
van den Vondel en blijkbaar het petekind 1°) van den dichter, onze aandacht.
Opnieuw slaan wij het schepentrouwboek open en vinden daarin
aangeteekend, dat hij op 2 Februari 1659 trouwde voor schepenen 20) met
Jannetje Rol ten huize van haar vader Cornelis Rol wijnkooper, wonende
op de Nieuwstraat bij de blauwe steen 21). Het is in ditzelfde huis dat
een jaar vroeger nl. op 10 Februari 1658 het huwelijk werd voltrokken
van Duifje Rol met Pieter van Sanen. Dit huwelijk verdient hierom
onze aandacht, omdat Duifje Rol haar plaats vindt in een der 64 kwar.
tieren van Vondels vurigen bewonderaar Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaep.
man22). Zeer zeker zal hij zelf wel nooit hebben vermoed, een zijner
voorouders in dezen Vondelkring te Hoorn te kunnen aantreffen. Het
huis van Cornelis Rol, op de Nieuwstraat behoorde later aan de kinderen en kleinkinderen van Duifje Rol, zooals blijkt uit een notarieele
acte van 4 Mei 1745, waarin tevens de ligging van het huis duidelijk
wordt aangegeven. Het werd nl. belend ten N. door het Logement
voor de Gecommitteerde Raden van het Noorder Quartier, tegen.
woordig het stadhuis23).
Lang mocht het huwelijksgeluk van Joost Bruijningh niet duren.
Reeds op 8 December 1659, in zijn eerste huwelijksjaar dus, vinden
wij als begraven in de Middenkerk der Groote Kerk te Hoorn aangeteekend „Joost Bruijningh zijn Vrou" 24). Blijkbaar stied zij bij of kort
na de geboorte van hun eerste kind, dat near zijn grootvader van vaders.
zijde den naam Jan ontving.
Ruim een jaar later, 13 Februari 1661, hertrouwde Joost Bruijningh,
wederom voor schepenen van Hoorn, met Cornelia Hases ten huize
van haar vader Cornelis Hases, koopman wonende op het Baadland 25),
nadat op 26 Januari 1661 hunne huwelijksche voorwaarden waren op.
gemaakt26). Uit dit tweede huwelijk van Joost Bruijningh werden tal
van kinderen geboren, doch slechts twee daarvan nl. Gerrit en Catha.
rina bleven in leven, evenals hun halve broeder Jan27). Niet minder
dan dertien kinderen van Joost Bruijningh zijn als begraven aanger
teekend tusschen de jaren 1663.1678 28). Joost Bruijningh, wonende op
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de Koepoortsweg testeerde op 14 en 16 Mei 1673 29). Hij werd begraven
in de Groote Kerk te Hoorn, aan de Noord-zijde, op 3 Juni 1680, zijn
weduwe Cornelia Hases op 26 September 1682 39.
Lang hebben de kinderen hun ouders niet overleefd. Gerrit werd
begraven 11 December 1682. Hij was blijkbaar niet gehuwd, want in
zijn testament dd. 22 September 1681 stelde hij zijn moeder tot universeel erfgename39.
Catharina, die te Hoorn werd begraven 10 Juli 1688 32), was gehuwd
met Maurits Brandt. In het doopboek der R.K. statie Barneveld (Achteveld) vinden wij aangeteekend op 1687 Juni 10: „filius Mauritii Brandt
et Catharina Bruijninx van Hoorn, dictus Petrus" 33). Hij was het
eenige kind dat uit dit huwelijk is gesproten. Immers, van 1695-1700
werd o.m. door „Maurits Brant als vader en voogt van zijn zoon Petrus
Brant, eenigste nagelaten kind van Catharina Bruijnings" geprocedeerd voor den Hoogen Raad van Holland en Zeeland") tegen de medeerfgenamen van Fijtie Twisch 35).
Het huwelijk van Catharina Bruijningh met Maurits Brandt brengt
ons vanzelf weder in den kring der familie van Estvelt en naar de
Bruijnhorst. Boven zagen wij reeds bij den doop van Jacobus Aloijsius
van Estvelt, zoon van Reijnier en Rebecca Bruijningh, als doopgetuige
optreden Wilhelmina Brandt. Vermoedelijk is dit Wilhelmina van
Estvelt, die gehuwd was met N.N. Brandt, die o.m. een zoon Maurits
Brandt als erfgenaam naliet 36). Aldus zal ook de Bruijnhorst in het
bezit der familie Brandt zijn gekomen. Immers kwam in 1759 de
Bruijnhorst in bezit van Jan Maurits Brandt, gehuwd met Sophia
Gedine Jordens uit Deventer, als zoon en erfgenaam van P. Brandt
en. Vrouwe A. Meijer37). Of deze P. Brandt inderdaad de zoon is van
Maurits Brandt en Catharina Bruijningh, staat niet vast dock is wel
aannemelijk. Den len October 1764 transporteert Jan .Maurits Brandt
de Bruijnhorst aan Ahasueer Jan Baron Torck 38). Zoo werd de laatste
band tusschen de familie van Estvelt en de Bruijnhorst verbroken.
Tenslotte nog eenige bijzonderheden over Jan Bruijningh, eenige
zoon van Joost Bruijningh en Jannetje Rol. Hij stood onder voogdij van
zijn oom en bloedvoogd Jan Cornelisz. Ro1 39). Blijkbaar was hij niet
gehuwd, want in zijn testament 49) stelt hij, behoudens een legaat aan
zijn halve broeder en zuster, Gerrit en Catharina, tot universeele erf.
genamen zijn peeten en oom met name Duifje, Petronella en Jan Rol.
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Hij moet overleden zijn tusschen 26 April 1681, datum waarop hij
testeert en 13 November 1684, op welken datum zijn erfgenamen een
accoord sluiten").
Hiermede zijn de gegevens omtrent Catharina van den Vondel en
hare nakomelingen voorloopig uitgeput.
Alvorens evenwel dit artikel te besluiten zijn wij den lezer nog eenige
toelichting verschuldigd omtrent de illustratieve bijlage daarvan.
Uit de nalatenschap van zijn vader is ondergeteekende in het bezit
gekomen van een in olieverf, op linnen geschilderd portret, waarvan
beweerd werd, dat het Vondel zou voorstellen. Op welke wijze het in
de familie is gekomen staat niet geheel vast. Vermoedelijk omstreeks
het jaar 1890, door aankoop te Zwolle.
De thans ontdekte relatie tusschen de Schaepmans, waarvan talrgke
leden te Zwolle woonachtig waren en de familie Bruijningh, deed opnieuw de vraag rgzen, wie het portret, dat toch eenige Vondeltrekken
vertoont, zou kunnen voorstellen. Niet onmogelijk toch was de onder.
stelling dat de voorgestelde persoon Joost Bruijningh zou kunnen zijn.
Van deskundige zijde werd ons evenwel medegedeeld dat het stuk
een copie is van ± 1680, terwijl de kleederdracht dateert van
± 1620-40'9. Aannemende dat de leeftijd van den man ± 35 jaar
kan zijn, moeten wij het uitgesloten achten, dat het een portret van
Joost Bruijningh is. Deze toch kan eerst omstreeks 1663 dien leeftijd
hebben bereikt. Hoewel leeftijd en kleedij meer zouden wijzen op een
Vondelportret, zijn toch de Vondeltrekken te gering om daartoe te
mogen besluiten.
Wenicht kan het zijn nut hebben door publicatie het portret in
ruimer kring bekend te maken. Mogelijk dat daardoor nog eens de
identiteit kan worden vastgesteld.
's Gravenhage, 1 Februari 1940.
Mr. Ch. J. M. HENS.
BULAGEN
I. Schepentrouwboek Hoorn. R. A. Haarlenx No. 291 c. 1659 Febr. 2.
Joost Bruijning jonggesel en Jannitgen Rols jongedochter beijde van Hoorn
sijn naer exhibitie van behoorlijc bescheijt getrout ten huyse van Cornelis Rol
wijncooper haer vader wonende op de Nieuwestraet bij de blauwe steen den
2e febr. 1659 coram Jacob Siims en Mr. Jan de Groot janss. Schepenen.
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II. Schepentrouwboek Hoorn. R. A. Haarlem No. 291 c. 1659 Febr. 16.
Renier van Estvelt jonggesel uijt het ampt van Eede in Gelderland wonende
opt huijs Bruijnshorst onder Lunteren en Rebecca Bruijnings jongedochter van
Hoorn sijn naer vertoning van behoorl. bescheijt getrout ten huijse van de
moeder van de bruijt wonende op des stadtssingel aen de tochtsbrugge den
16 febr. 1659 coram Jacob Sijms en Mr. Jan de Groot Jans. Schepenen.
M. Protocol van den notaris D. S. v. d. Hei,jde R. A. Haarlem No. 2131. pag.
13. do 1661 Jan. 26.
In den Name des Heeren Amen. Op huijden den XXVIen Januarij 1661
compareerden voor bij Sr. Joost Bruijningh wedunaer toekornende
bruijdegom geadsisteert met sijn moeder Catharina van den Vondel ende
Joost Cornelisz. Boogh ter eenre ende juffrou Cornelia Hases dr. toekomende
bruijt geadsisteert met haer vader Cornelis Hases ende moeder Fijtge Gerrits
ter andere zijde d'welcke verclaerden metten anderen te vergaderen met
consent en approbatie van haer respective adsitenten in de heylige echte
state ende dat onder de naervolgende conditie ende houwelijxe voorwaarden
die sij voor bande van t'houwel. begeerden te doen beschrijven en wettel.
te passeren in der forme ende manieren hier naer verhaelt. Eerstel gedragen
parthijen hen ten wedersijden totte simpele specificatie van iders aangebrachte
goederen belovende d'selve van soodanigen waerden te houden en te doen
houden als oft die in desen geinsereert ende begrepen ware. Voorts sijn con.,
ditien ende voorwaarden dat dit houwelijck geen gemeenschap ten aensien
van de capitale goederen sal maecken maer de renten aengaende sullen
gemeen sijn ende dien volgende d'eerstervende comende te overlijden t'sij
kint ofte kinderen uijt dese houwelijck geprocreeert in leven naerlatende of
niet, soo sal de langstlevende behouden de goederen bij hem of haar aenge.
bracht en staende houwelijck van hem of haer sijde aengeerft ende daeren.
boven uijt des eerstervendes goederen genieten tot een douwarie een somme
van duijsent guldens mitsgaders d'halve overwinst of halve scade (des Godt
verhoede) staende t'houwelijck gevallen ende in cas van sterven kint of kinderen
uijt desen houwelijck verwect naerlatende en daer na komende te overlijden
sonder blijckende geboorte achter te laten sullen deselve goederen gaen en
erven aen de sijde van daer die gekomen sijn soo wel aengebrachte als aenge.
erfde goederen ende ingevalle de bruijt d'eerstervende sijnde sullen bij de
bruijdegom beneffens sijn aengebrachte goederen gaen de juwelen van hem
gekomen gelijck bij eerstoverlijden van den bruidegom de bruijt haer juwelen
sal behouden. Lestel. in gevalle kint of kinderen uijt dese houwelijck geteelt
comende na te blijven en na het overlijden van een of beijde de ouders comende
te overlijden sonder blijckende geboorte achter te laten suBen deselve goe.
deren van het een kint op t'ander succederen tot het laetste toe ende van elaet.
ste aen de sijde ende linie van waer die gekomen sijn. Op welche voorsz.
conditie ende houwelijxe voorwaerden zij conthoralen bij desen beloven t'
houwelijck eerstdaechs te sullen laten solemniseren ende haer als bruijden
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met eeren daer naer te reguleren sonder daer tegens te doen nochte gedogen
gedaen te worden directelijck noch indirectel. in eniger manieren. Onder
t'verbant en submissie als naer rechten daertoe staende. T'oirconde dese bij
d'voorsz. conthoralen ende assistenten als getuijgen onderteeckent datum
als boven.
Joost Bruijningh.
Cornelija Hases.
Catarina van de Vondel.
Joost Corns. Boogh.
Cornelis Hases.
dit merck is gestelt x bij fijtge Gerrits voornt. mijn present D. S. van der
Heijde nots. publ. 1661.
IV. Schepentrouwboek Hoorn. R. A. Haarlem No. 291 c. 1661 Febr. 13.
Joost Bruijningh weduwenaer en Cornelia Hases jongedochter beijde
van Hoorn sijn naer vertoning van behoorl. bescheijt getrout ten huijse
vande E. Cornelis Hases coopman hier ter stede de vader vande bruijt staende
opt Baedlant getrout den 13 febr. Ao 1661 coram Jongemaets en Langewagen schepenen.
V. Protocol van den notaris D. S. v. d. Heijde R. A. Haarlem No. 2132
1673 Mei 14.
In den Name des Heeren Amen. Op huijden den 14en Meij 1673
voor mij etc.: in eijgender persone verschenen is d'eersame Joost
Bruijningh wonende op de Coepoortswech deser stede mij notaris bekent
sieck te bedde leggende nochtans zijn reden memorie ende verstant wel
hebbende dewelcke naer recommandatie van zijn ziele aen Godt Almachtich
ende lichame een eerlicke begraefnisse bij desen verclaerde sijn uijterste
wille te zijn ingevalle hij testant comt te overlijden dat sijn nakinderen geteelt
bij sijn tegenwoordige huijsvrouw Cornelia Hases ende sijn voorsoon genaemt
Jan Bruijning geprocreeert bij sijn eerdere huijsvrou salr. Jannetge Rols
even na tot het recht vande houwelicksce voorwaerden (tusschen sijn voorsz.
jegenwoordige huijsvrouw Cornelia Hases ende hem testant voor t'aengaen
van hunlieder houwelick op den 26 Janrij 1661 voor mij notario opgericht)
sullen sijn ende dat met alsulcken verstande ende is sijn testants begeerte om
de egaliteijt en gelijckheijt tusschen sijn voorsz. nakinderen ende voorsoon
te onderhouden dat ter oorsaeke van de somme van vijf en twintich hondert
gulden (onder hem testant berustende die toebehoorende is sijn voorsz.
voorsoon Jan Bruijningh (ende vervolgens voor of soude trecken) sijne testants
voorsz. nakinderens gedeelte na proportie soo veel meerder sal moeten sijn
als willende hij testant als voren verhaelt is dat alle sijne kinderen even veel
sullen moeten hebben sonder consideratie van dat sijn voorsz. voorsoon
d'voorsz. 2500 gulden is toekomende.
Al t'welcke als sijn uijterste wile sijnde begeerende t'selve naer sijn over.
lijden naergekomen te sullen werden 't zij in crachte van een testament co.
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dicil gifte ter saecke des doots onder de levende of anderssints soo t'selve
alderbest naer rechte ende coustuijme van dese ende andere landen sal kun.
nen bestaen. Al t'welcke etca versoeckende bier of acte een of meer in den
behoorlicken forme. Aldus gedaen ter presentie van schipper Adriaen Jans
ende Heijndrick Heijndricksz. getuijgen bier toe versocht.
Joost Bruijningh.
Adriaen Jans.
Heijndrick Heijndricksz.
VI. Protocol van den notaris D. S. v. d. Heijde te Hoorn. R. A. Haarlem
No. 2132. 1673 Meij 16.
Inden Name des Heeren Amen. Op huijden den 16e Meij 1673 compa=
reerde voor mij etc. in kennisse van de nabeschreven getuijgen d'eersam.e
Joost Bruijningh ende skin huijsvrouw d'eerbare Cornelia Hases wonende op
de Coepoortswech deser stede mij notaris bekent d'voorsz. Joost Bruijningh
sieck te bedde leggende ende Cornelia Hases voornoemt gaende ende staende
gesont van lichame beijde haer rede memorie ende verdant wel hebbende.
Eerstelick d'voornoernde Joost Bruijningh dewelcke bij desen verclaerde
(naer herroepinge ende te niet doeninge van de uijterste dispositie op eer.
gisteren voor mij notaris ende sekere getuijgen verleden) dat sijn nakinderen
alreede geteelt bij sijn voorsz. huijsvrou ende de kint of de kinderen die bij bij
haer noch verder mochte komen te gekrijgen ijder bij forme van prelegaat
uijt sijn naerlatenschap sullen trecken ende genieten een somme van vijf en
twintich hondert guldens tegen ende in vergelijckinge van de 2500 gl. toe.
komende sijn voorsoon Jan Bruijningh ende onder hem codicillateur be.
rustende. Wijders hebben sij beijde ende elckanderen te weten d'eerstervende
aen d'langstlevende van hen beijde gelegateert ende besproken alle de huijsraet
ende imboel mitsgaders ongemunt silver sonder daer onder te verstaen dat
silver t'welck tot sijn of haer hive is behoorende. Laetstelick approberende
als noch te semen ende elck van hun in 't besonder de houwelicksche voor.
waerden op den 26 Januarij 1661 voor mij notario tusschen haer codicillanten
voor 't aengaen haerder houwelick opgericht ende verleden uijtgenomen
voor soo veel dese voorsz. veranderinge is aengaende. Al 't weicke als haer
codicillantens uijterste wille zijnde begerende deselve naer eix zijn of haer
overlijden naergekomen te sullen werden 't zij als codicille gifte ter saecke
des doots onder de levende of andersints soo 't selve alderbest naer rechte
ende coustuijme van dese ende andere landen sal kunnen bestaen al waert
etc. versoeckende hieraf acte een of meer in den behoorlicken forme. Aldus
gedaen ter presentie van schipper Adriaen Jans ende Sijmon Evertsz Haen
getuijgen bier toe versocht.
Joost Bruijningh.
Cornelia Hases.
Adriaen Jans.
Sijmon Evertsz Haen..
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VII. Protocol van den notaris D. S. v. d. Heijde te Hoorn. R. A. Hasuiem
No. 2128. 1681 April 22.
In den Name des Heeren Amen. In den jare na de geboorte ons Heeren
ende Salichmakers Jhesu Christi duijsent ses hondert een ende tachtich
den XXII April voor mij etc. in eijgen persoon verschenen is Sr. Jan Bruij.
ningh naergelaten soone van wijlen Joost Bruijningh ende Jannetje Rols
woonende alhier mij notaris wel bekent gaande en staande gesont van lichame
zijn reden memorie ende verstant wel hebbende dewelcke insiende etc. In
der eerste bevelende Godt Almachtich zijn Ed. ziele ende lichame een eerlijcke
begrafenisse ende komende ter dispositie van alle zijne goederen ende effec.
ten die bij stervende eenichsints komt te ontruijmen ende achter te laten
eerstelijck kgateert ende bespreect hij testateur bij desen aen zijn broeder
ende suster Gerrit en Catharina Bruijningh . . . te samen een somma van vijf
en twintigh hondert gld. en bij vooroverleyden . . . . . . . . . . . . . . ")
nominerende de gemelte testateur bij dese in sijn verdere nalatenschap tot
zijn eenige en universele erfgenamen sijne peeten en oom met namen Duijfje
Rols, Jan Rol ende Petronella Rols ijder voor een gerechte derde part en bij
vooraflijvicheijt van een of meer of alle drie voor hem testateur desselfs kint
of kinderen op de plaetse sullende in allen gevalle die geene dewelcke van
deselve sijne peeten of oom of desselfs kint of kinderen op de plaetse ten tijde
vant overlijden van hem testateur in 't leven bevonden sullen worden te wesen
de voorsz. verdere nalatenschap in 't geheel moeten erven dit alles in cas
van geen kint of kinderen van hem testant werden nagelaten al 't welcke etc.
versoeckende hier af acte een of meer in den behoorlijcken forme. Aldus ge.
daen present Hendrick Jansz. Marius ende Jan Heijndricksz backer als getuij.
gen hier toe versocht
Jan Bruijningh.
Hendrick Marius.
Jan Heijndricksz.
VIII.Protocol van den notaris D. S. v. d. Heijde te Hoorn. R. A. Haarlem
No. 2129 1681 April 25.
Compareerde op heden den XXVeii April XVIc een en tachtich voor
mij ondergesr. notaris publicq bij den Hove van Hollant geadmitteert
binnen de stadt Hoorn residerende juffr. Cornelia Hases weduwe wijlen
Joost Bruijningh ter eener ende Sr. Jan Cornsz Rol als oom ende bloetvoocht
over Jan Bruijningh (mede voor mij Nots. comparerende) naergelaeten voor.
soon van wijlen de voorsz. Joost Bruijningh ter andere zijde woonende de eerste
comparante aen de tocht buijten de Coepoort deses stadts ende d'andere compt.
alhier dewelcke bij desen verclaerden metten anderen overeengekomen ende
verdragen te zijn over de vaderlijcke goederen van wegen dito Jan Bruijninghs
overleden vader zalr. in manieren als volcht te weten dat de voorsz. Jan
Bruijningh deselve zijne vaders goederen (volgens den inventaris daer van
zijnde ende bij Cornelia Hases overgelevert) naer deselve zijn behuwde moe.
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den Cornelia Hases overlijden sal deelen ende even na tot deselve komen met
ende beneffens Gerrit ende Catharina Bruijningh welverstaende nadat
alvooren bij 't leven van de voorsz. juffr. Cornelia Hases op 't begeren van
de voorsz. Jan Bruijningh sal moeten uijt de voorsz. sijn vaders goederen uijt.
gereijct worden een somme van vijf en twintich hondert gulden als oock dat
de gemelte Gerrit en Catharina Bruijningh ijder mede eerst uijt deselve
vaderlijcke goederen sal moeten genieten gelijcke somme van vijf en twintich
hondert gulden en of 't gebeurde dat d'voorsz. Jan Bruijningh of iemant
zijnent wegen na de voorsz. Cornelia Hases doot van de voorsz. hare kinderen.
eenige moeijten of questien mochte werden aengedaen ter saecke van d'voorsz.
Joost Bruijninghs testament of op andere saecken bedacht of onbedacht dat
in sulcken gevalle d'voorsz. Jan Bruijningh uijt dito Cornelia Hases eijgen
goederen soo veel sal moeten werden toegevoecht als hij Jan Bruijningh
daer door mochte komen schade te lijden of 't gunt voorsz. in hem niet effec.
tievelijck quame te gewerden gelijck mede d'voorsz. Jan Rol in de voorsz.
qualiteijt ende Jan Bruijningh van haar zijde beloven geen nieuwe pretentie
te sullen maken ten laste van de voorsz. Cornelia Hases of haer kinderen
ter saecke van het testament of andere wijsen mede bedacht of onbedacht.
Lestelijck soo eenige schade van bancquerotten, brant of anders quamen
aen de goederen (gesteit op de voorsz. inventaris) te vallen sullen deselve scha.
den geleden worden bij de voorsz. Jan Gerrit en Catharina Bruiningh en ver.
binden zij comparanten tot naerkominge deses hare persoonen ende goederen
ten bedwangh van alle rechten ende rechteren. Tot een teken der waerheijt
is dese ondergetekent in Hoorn dato ut supra.
Cornelia Hases.
Jan Rol.
Jan Bruijningh.
IX. Protocol van den notaris D. S. v. d. Heijde te Hoorn R. A. Haarlem
No. 2129. 1681. Nov. 9.
In den Name des Heeren Amen. In den jare na de geboorte ons Heeren
ende Salichmakers Jhesu Christi duijsent seshondert een en tachtich
den negenden November voor mij etc. in eijgen persoone verschenen is d'eer.
bare Trijntje Bruijninghs bejaerde ongehuwde persoone woonende alhier
mij notaris wel bekent sieck te bedde leggende niettemin haar reden memorie
ende verstant wel hebbende de welcke innesiende de sterflijcke conditie alley
menschen de seeckerheijt des doots ende de onsekere wijze van dien bege.
rende deselve onsekere wijze voor te komen met dese hare testamentaire
dispositie sonder iemants misleijdinge heeft gemaeckt ende gedisponeert
over deselve in manieren als volcht. Eerstelick bevelende Godt Almachtich
haar ziele ende lichame een eerlicke begraefnisse ende komende voorts ter
dispositie van alle hare goederen ende effecten die sij stervende eenichsints
met de doot komt te ontruijmen ende natelaten heeft zij testante (naer her.
roepinge ende te niet doeninge van alle voorige hoedanich genaemde uijterste
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dispositien) daer van eerstelijck bij desen geprelegateert ende vooruijt be.
sproken aen haer suster Rebecca Bruijnings alle 't gent in hair testantis
huijs is te weten den inboedel ende huijsraet (uijtgenomen het linnen ende
silver het welcke zij testante begeert dat aen haer nichte Joanna van Esvelt
sal moeten in eijgendom uijtgereijct worden) wijders soo ist dat zij testante
begeert dat den eijgendom van soodanige landen waer van eene Trijntje
Hermens het vrugtgebruijck heeft (te weten voor soo veel haar testantis portie
aangaet) sal moeten in eijgendom volgen aen de kinderen van haer testantis
voorsz. suster Rebecca ende rakende haer testantis verdere nalatenschap
verclaert zij daerinne bij desen voor hare erfgenamen te verclaeren ende te
institueren haar suster Sara Bruijninghs voor een darde part haar suster
Rebecca Bruijninghs voornt. (ende bij haer Rebeccaes vooroverlijden haer
kint of kinderen bij representatie in haer moeders plaetse) voor het tweede
darde part ende voor het darde laatste dardepart de kinderen van haer
broeder Joost Bruijningh zalr onder conditie ende met die verstande dat
de goederen die de kinderen van deselve hare testantis broeder Joost Bruijningh zalr van haer testante komen te erven soo deselve kinderen alle komen
te overlijden sander wettige geboorte na te laten suijver ende in 't geheel
sonder eenich aftreck van portion hoedanich genaemt sullen moeten komen
op ende aen de kinderen van haer testantis suster Rebecca voornoemt. Leste.
Hick is haar wale dat de contante penningen die na haar testantis aflijvicheijt
bevonden sullen worden sullen moeten werden gebruijct tot betalinge van de
soo doot als andere schulden alle t'welcke etc. versoeckende bier of acte een
of meer in den behoorlicken forma. Aldus gedaan present Davit Jans kiste.
maker ende Dirck Braeck backer getuijgen hier toe versocht.
dit merck is T gestelt bij Trijntje Bruijnings vnt.
Davit Jans.
Dirck Braeck.
X. Protocol van den notaris D. S. v. d. Heijde te Hoorn. R. A. Haarlem
No. 2130 1684 Nov. 13.
Op huijden den dertienden November des jaers XVIc vier ende tack.
tich compareerden voor mg Dirck Stevensz van der Heijden notaris
publicq bij den Hove van Hollandt geadmitteert binnen de stadt Hoorn re.
siderende present de naergenoemde getuijgen Sr. Jan Rol voor hem selven
ende Sr. Egbert Niengh als getrouwt hebbende Pieternella Rols soo in dier
qualite als haer sterck makende ende de rats caverende voor haer suster
Duijfje Rols als erfgenamen van zalr Jan Bruijningh ter eenre en d'Hrn ende
Mrs. Thomas Nierop") en Cornelis Cools") als voochden over Catharina
Bruijninghs halve suster van wijlen de voornoemde Jan Bruijningh ter andere zijde dewelcke in de voorsz. qualiteijt verclaerden ende bekenden (na
dat tot genoegen was vertoont ende gebleken van de staet ende inventaris van
de goederen nagelaten bij Joost Bruijningh ende Cornelia Hases zalrs ende
verdere documenten tot denselven boedel specterende dewelcke zij als nosh
approberen ende van waerden houden) de respective goederen metten an.
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deren te hebben gedeelt soo uijt den hoofde van de voorsz. Joost Bruijningh
als Gerrit Bruijningh ende dat de erfgenamen van Jan Bruijningh op sloth
van liquidatie hebben genoten een somme van achthondert en twintich
gulden sullende de voochden van Catharina Bruijninghs voornt. in de voorsz.
qualiteijt genieten alle de effecten van den boedel van Joost Bruijningh ende
Cornelia Hases daer onder speciaal gerekent soodanige portie in het lant
gelegen in Westerblocker ende Midwout als van Jan Bruijningh is afgekomen
ende waer af het vruchtgebruijck van het lant in Westerblocker aen sijn dienst.
meijt was gemaeckt gelijck mede de voorsz. voochden bij liquidatie bekennen
voldaen te wesen van het legaet t'gunt Jan Bruijningh aen sijn broeder ende
suster hadde gemaect ende van t'gunt vorder onder sijn erfgemunen was
berustende alles bij de voorseijde liquidatie waennede zij parthijen compa.
ranten bekenden generalijck van alles voldaen te zijn ende malkanderen te
quiteren van alle t'gunt den een op den anderen hadde of eenichsints uijt
saecke voorsz. konden pretenderen soo dat dese haer sal dienen voor een ge.
nerale ende absolute quitantie. Tot naerkominge deses verbinden zij comptn.
in de voorsz. qualiteijt hare persoonen ende goederen ten bedwangh van alle
rechten ende rechteren. Aldus gedaen present Lourens Jansz. Coopman ende
Hendrick Baecker getuijgen hier toe versocht.
Thomas Nierop.
C. Cools.
Jan Rol.
Egbert Niengh.
Louwerens Coopman.
Hendereck Backer.
Cornelis Jansz. Rol
x 1636
Teunetje Verduin.

Anthonie Verduijn
x 1594
Petra Hogerbeets.

Jannetje Rol
x 1659
Joost Bruijningh

Duifje Rol
x 1658
Pieter van Sanen.

(die hertr. Cornelia Hases).
Jan Bruijningh

Cornelis van Sanen
x 1685
Guertje Ro146).
Pieter van Sanen
x 1733
Elisabeth Voegdt.
Hermanus Theodorus Schaepman")
x 1761
Johanna van Sanen48).
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Hermanus Antonius Petrus Schaepman
x 1809
Joanna Catharina van den Biesen.
Theod. Everardus Johannes Schaepman
x 1843
Johanna Francisca La Chapelle
Mgr. Dr. H. J. A. M. Schaepman.
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nder de vele schatten van geestelijke traditie die het kostbaar
en onvolprezen bezit der Nederlanden zijn, is de vriendschap
tusschen Hugo de Groot en Joost van den Vondel van zeldzame
waarde. En aanstonds rijst de vraag voor ons op: wat maakt deze vriendschap tot zulk een kostbare schat voor ons? Wat is de verheven betee.
kenis van de zoo hartelijke verhouding dezer beide groote mannen?
Wanneer wij hun leven nagaan, zien wij dat beiden elkander zelden
hebben ontmoet. Nauwelijks kenden zij elkander of zij werden ge.
scheiden door de tragische ballingschap van de Groot. En het is niet
eens met absolute zekerheid vast te stellen, alhoewel de tegenover.
gestelde meening vrijwel onhoudbaar is, dat zij elkander tijdens het
eerste verblijf van den uit ballingschap te Amsterdam teruggekeerden
de Groot gezien of gesproken hebben. Wel staat zulks onomstootbaar
vast voor het tweede verblijf van de Groot te Amsterdam. De ver.
welkoming echter van Vondel, welke een onsterfelijk getuigenis is van
zijn grenzenlooze vereering voor de Groot en tevens van zijn opgetogen
vreugde voor het rijzen van den nieuwen dag over Holland, laat ons
vermoeden wat de waarschijnlijke samenkomst der beide vrienden
zal zijn geweest. Uit bijna al de werken van Vondel lezen wij trouwens
hoe de groote dichter met hem in gedachte vertoefde. Doch vanaf de
„Palamedes" tot aan de „Peter en Pauwels" is de ontwikkeling van
Vondels denken, op zeer bijzondere wijze, door de Groots gedachte.
leven beheerscht geweest. Vooral in de bibliotheek van zijn rechtsge.
leerden vriend, Joan Victorijn — wiens boekkamer, zoo getuigt Vondel,
„gelijk voorhenen, bij het vertalen van de Groots Sophompaneas en
seders menigmaal, hem voor een Parnas diende" — leefde Vondel in
nauw geestelijk contact met den grooten balling. De Groots denken
en streven was de sterke band die velen in Nederland evenals elders
tot hechte eenheid bond. Trouwens na den dood van Oldenbarnevelt
was de Groot feitelijk de gezagvolle leider der remonstrantsche partij
geworden. De ballingschap had hem de wijde wereld ingedreven, maar
aldus was hij gedwongen geweest de arendsvleugelen van zijn genie,
tegen het noodlot in, uit te spreiden. Vondel volgde de Groot in de
vlucht zijner gedachten. Reeds in de opdracht van Vondels Hippolytus
„aan den getrouwen Hollander", dat is aan de Groot, in 1628, hooren
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we het motief klinken dat groeien zal tot het hoofdthema van beider
leven:
0! die de werelt zijt verscheenen als een son,
Behaagelijck aan stem en rancken van Bourbon,
Die met u mond, na magt, gantsch Christelyk bevredigt

Hiermede bedoelt Vondel dat de Groot streeft naar verzoening en
vereeniging alley Christenen. Vondel huldigt aldus in 1628 de gedachte
der eenheid als de kern van de Groots streven, streven waarvan zijn
beroemd geworden werk „De veritate religionis christianae", in 1627
verschenen, ten voile getuigde.
Dit is de hoofdgedachte die Vondel aan de Groot bindt. Het is het.
zelfde motief dat weerklinkt in de opdracht van de vertaling van de
Groots tooneelspel: Sophompaneas, of Jozef aan het hof. Daar wenscht
Vondel, dat de Ahnachtige de Groot lange spare en in zijn doorluchtig
ampt (van gezant der Zweedsche kroon) zegene met wijsheid en kloek.
hartigheid, tot eere van Nederland en de vereeniging der geheele
Christen wereld. En in de opdracht van den Gijsbrecht van Amstel
wijst Vondel op de Groots „Christus patiens" de lijdende Christus,
waarin de Groot Christus als het teeken der eenheid verheerlijkt.
Ook uit het voorberecht en uit den tekst van Adam in Ballingschap
leeren wij hoe Vondel getroffen werd door de Groots Adamus exsul
(Adam in ballingschap). Dit getuigenis van de Groots invloed, als is
het van 1664, beef een groote waarde. Ook de getuigenissen over het
in 1625 verschenen werk: De jure belli ac pacis zijn van lateren datum,
doch, in de opdracht der vertaling van de Groots „Feniciaansche"
zegt Vondel, dat de Groot hem een afdruk van dit werk toezond en nog
wel versierd met een lofrede. Het is ook in deze opdracht dat Vondel
de Groots: De jure belli ac pacis prijst als „het boek van het recht van
oorloge en vrede, het boek waarmede de geleerdste bedienaars van
staat, als bij Themis onfaalbaar orakel, in tijd van bekommeringe
zorgvuldig to rede gaan om hunne heeren meesteren ten bestete dienen."
Al deze getuigenissen werpen een helder licht op het geestesleven
van Vondel in de voor hem zoo belangrijke jaren zijner staatkundige
vorming. De Groots „Sophompaneas" moest Vondel wel bijzonder
dierbaar zijn, niet alleen omdat dit werk de Groot wreekte van de
onbarmhartigheid der Hollandsche regenten maar vooral omdat
de Groot in zijn Sophompaneas den idealen staatsman uitbeeldt.
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Deze Jozef tragedie heeft Vondel zoo belangrijk geacht, dat hij niet
geaarzeld heeft — en dit gebeurt omstreeks 1639, het jaar van Vondels
bekeering — De Groots werk uit te bouwen tot een machtige trilogie,
met twee aanvullende tooneelwerken: de Jozef in Dothan en de Jozef
in Egypte. De opdracht der beide werken is van 1640. Het geheel is de
verheerlijking der staatsmanskunst en der gerechtigheid. Het is ook de
verheerlijking van de idee der trouwhartigheid, boven alle weder.
waardigheden en tegenspoeden uit. En hiermede raken wij den hoek.
steen waarop de vriendschap der beide groote mannen gevestigd was.
Het werk van de Groot is de heldhaftige en geniale verdediging dezer
gedachte: dat de trouwhartigheid de band is die de menschen ver.
eenigt, tot ware eenheid samenbindt. Heel het werk „De jure belli ac
pacis" gaat van deze gedachte uit en is de verdediging van het be.
ginsel, dat buiten de eerbiediging van het gegeven woord, van de ge.
sloten overeenkomst, geen duurzame maatschappij mogelijk is. Het
slagwoord van de Groot is: Pacta sunt servanda, de overeenkomsten
moeten worden nageleefd. En de lijfspreuk van Vondel is: Justus ex
fide vivit. De rechtvaardige leeft uit trouwhartigheid. Zoo vertaalt
Vondel zelf het woord „fides" wanneer hij de spreuk boven de opdracht
van den Jozef in Egypte vertaalt. Deze vertaling treft des te meer waar
voor de Groot en voor Vondel de kern van het geloof juist lag in het
vertrouwen op het woord Gods, in het vertrouwen op zijne belofte, die
God door een eed had gestaafd. De Groot schrijft daaromtrent in zijn
De jure belli ac pacis: „Derhalve zeggen wij, dat uit belofte en verdrag
des konings met zijne onderdanen aangegaan, ontstaat een ware en
eigenlijke verbintenis, die den onderzaten recht geeft, want zoo is ook
de natuur der verdragen tusschen God en den mensch gelijk wij boven
getoond hebben ." Vondel zal het de Groot nazeggen wanneer hij in
zijn Altaergeheimenissen dicht:
't Is reden, dat de mensch Godt zelf geloof,
By zijnen eedt, zoo menighmael gezworen

De trouw aan Gods wet, omdat Gods belofte de grondslag is van
alle zekerheid en den Godsdienst bepaalt en rechtvaardigt, dat is het
beginsel waaruit de rechtvaardige leeft. En de trouw aan de eens ge.
sloten maatschappelijke overeenkomst is even belangrijk, omdat zij
de basis is der rechtvaardige ordening hier op aarde onder de burgers,
de basis van vrede en vrijheid.
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Ziedaar twee zijden, van een zelfde gedachte, die het innerlijke en
openbare leven van den mensch moet beheerschen. Op dezen grond
kan voor beide mannen de idee der hereeniging der verscheurde chris.
tenheid opbloeien. De trouw aan het gegeven woord, aan de gesloten
overeenkomst is een algemeen geldende basis, die door de natuur van
het leven zelf is aangegeven als hoeksteen van alle behoud, van alle
maatschappelijke ordening, van alle gerechtigheid.
Van uit dit beginsel roepen de Groot en Vondel alien op, om hunne
verdeeldheid op zij te zetten en terug te grijpen naar den evidenten
grondslag van den vrede. Vondels gebed aan Jesus Christus om de
eendracht tusschen de Christen Prinsen te herstellen klinkt als een
bazuinstoot in de verwarring der tijden. De Groots vermaningen tot
herstel van den kerkelijken en wereldlijken vrede klinken niet minder
plechtig en waarschuwend. Beiden steunen hun oproep op de Inge.
plante, aangeboren natuurwet, door God in het hart en het verstand
der menschen gegrift. Beiden vereenigen hunne idealen in de uit.
eindelijke verwezenlijking der ideale stad waarvan de hemelsche gerechtigheid de echte basis is. De „Gysbreght", opgedragen aan de
Groot — het symbool der stad die ten onder gaat aan twist en ver.
deeling — wordt later uitgebouwd tot het beeld der Civitas Dei, der
gemeenschap wier grenzen slechts door de waarheid zijn beperkt.
En de „Gysbrecht", wat is hij anders dan de verheerlijking van de
trouwhartigheid? Is Badeloch niet de levende incarnatie dezer deugd?
En Gijsbrecht zelf verlaat slechts de vernielde stad omdat hij ver.
trouwt op Gods belofte, dat er een betere dag voor de overwonnen
stad zal aanbreken. Het gezag van Gods woord en het vertrouwen' dat
de macht die het al tot zijn einddoel weet te brengen ten slotte het
oordeel velt over menschen en gebeurtenissen, onherroepelijk, is de
kracht die den rechtvaardigen stut. Justus ex fide vivit.
En dit beginsel geldt ook voor de staatkundige ordening. Wie den vrede
werkelijk nastreeft dient ook het eenige middel te aanvaarden dat er
toe leiden kan: een beslissend gezag dat de geschillen slecht, een eind
weet te waken aan twist en moordtooneelen. Vondel zegt het uitdruk.
kelijk op meerdere plaatsen: het moordgeschil moet ten slotte beslecht.
Het gezag dat beslissen zal heeft tot tank de geschillen, de antithesen
uit de wereld te helpen, daarom moet dit gezag zijn: souverein, algemeen, onfeilbaar. Aileen wanneer het gezag dit karakter draagt kan
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de vrede tot stand komen. Zulk een gezag ligi in de natuur van het
leven, omdat het leven niet beantwoorden kan aan zijne bestemming,
wanneer het verstrikt wordt in een chaos van onopgeloste twisten en
verwarringen. Dit definitieve gezag, bekleed met opperste rechts.
souvereiniteit vindt Vondel belichaamd in de Moederkerk en in het
primaatschap van den Paus. Het typische is nu dat Vondel op dit
maatschap wordt gewezen door de Groot. Het bewijs van dit zoo be.
langrijke feit wordt ons door Vondel zelf gegeven, wamieer hij schrijft
in de opdracht van „Peter en Pauwels": „De Heer Huigh Groot,
koninklijk gezant bij den Christelijken koning, schrijft in zijn Bijhangsel
der uitlegging over den Antichrist, aldus uit, den mond der zalige va.
deren en de penile der kerkelijke historiescluijveren", dat de Christenen
tijdens de vervolging schuilden in de koninklijke kerken der apostelen
Peter en Pauwels, die aldus met Christus regeerden. Dit getuigenis
is uiterst belangrijk, omdat Vondel hier wijst op het gezag der apostelen
en terzelver tijd zich beroept op het werk waarin de Groot het Pausdom
verdedigt. Het verband tusschen beide feiten wordt met grooten klem
naar voren gebracht, op een zeer opvallende plaats, in een opdracht,
hetgeen geen twijfel betreffende Vondels bedoeling laat bestaan.
Bovendien komt een verklaring van de Groot over den invloed van zijne
verdediging het bewijs nog versterken. In zijn 499sten brief, aangehaald
door Burigny, schrijft de Groot aan een zijner vrienden „dat de werken
die hy over dit vraagstuk (van den antichrist) had uitgegeven, menig
andersdenkende tot inzicht hadden gebracht". Bedoelde de Groot
hiermede ook Vondel? De overwegende invloed van de Groot op Vondel,
vooral in dit moment waar Vondel overgaat tot de Moederkerk, geeft
ons alle recht dit aan te nemen. Het supreme moment in Vondels
leven is ongetwijfeld door Marius bewerkstelligd, maar in hooge mate
door de Groot beinvloed.
Kan men inniger en edeler vriendschap denken dan deze sublieme
werkgemeenschap ter verdediging van den hoeksteen der ordening
in de wereld? Vondel en de Groot waren innig verbonden in het gevoel
van trouw aan dit primaire, fundamenteele beginsel, waarin menschen
en volkeren het eenig geldende criteriwn van geluk vrede en welvaart
vinden. Geloof in Gods trouw, geloof aan de waarde van trouwhartig.
heid onder de menschen en onder de volkeren tegenover elkaar, dit
zijn de grondeigenschappen van het constructieve optimisme, dat
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algemeene geldigheid, onfeilbaarheid en apostoliciteit insluit voor alle
menschen van goeden wil.
In zijne „Batavische Gebroeders" heeft Vondel ons de verheerlijking
der vriendschap uit trouw tusschen volken onderling nagelaten. In den
strijd tegen een machtig imperium, dat tegenover de Batavieren het
gegeven woord brak, toont Vondel ons de Batavische gebroeders lijdend
en stervend voor dit ideaal van trouwhartigheid. Zij bestrijden de
tyrannie, de grootheid van den tegenstander huldigend, maar snevend
voor het herstel van den grondslag, waarop de eenig mogelijke duurw
zame verzoening vroeg of laat kan tot stand komen. Zooals de vorsten
der Batavieren boven den dood in trouwe vriendschap verbonden
bleven tot Neil van hun yolk, en tot broederlijke samenwerking met
andere volkeren tot hell van de wereld, zoo zullen de Groot en Vondel
om dezelfde redenen verbonden blijven als een voorbeeld van edele
vriendschap, die tot hell der menschen en der volkeren strekken zal.
Hevig was de smart van Vondel, toen de dood ontijdig de Groot kwam
verrassen. De vriend werd hem ontnomen, doch de vriendschap bleef
ongeschokt. Zij was gefundeerd in eeuwige beginselen waarvoor Vondel
nu zal getuigen in zijn verdere werken. Tot den laatsten levensdag zal
Vondel trouw blijven aan het ideaal der hereeniging die de beide vrien.
den bezielde. Vondel en de Groot waren werkelijk twee zielen gloeiende
aan een gesmeed, of vastgeschakeld en verbonden in lief en leed, dischgenooten aan de geestelijke bruiloftstafel, die voor beiden hetsym bool
was der uiteindelijke gelukzaligheid der vereende volkeren. In een
zijner ontroerendste zangen heeft Vondel den dood en de uitvaart van
de Groot beweend:
Helaes! wie komt mijn hoop vermoorden?
Wat onweer ruischt'er uit den Noorden?
Verzekert flucks ons beste pant:
Verzekert, berght het Hollantsch Wonder.
Hoe haelt de zon haer aenschijn onder!
0 Baltisch meir! o storm! o strant!
Helaes! waer is De Groot gebleven,
Die voor de schipbreuck van zijn leven,
Zelfs onder 't opgeheven zwaert
't Gezicht des Doots braveerde; en stercker
Dan stael, voor eeuwigheit van kercker
Noch bittren laster was vervaert?
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Nu delft heel Delft met lijckgezangen
Zijn' ingeboren in het graf;
Daer d'Afgunst, entiijck afgeronnen.
Zijn doot gebeente rust moet gonnen,
Die zy den levende noit gaf.
Och kranke troost in zulck een jammer!
Men stell', gelijck den Rotterdammer,
Een beeld den wyzen Delvenaer:
Men paer' die groote nageburen,
Wier Faem alle eeuwen zal verduren:
Zoo sta de Wijsheit op 't altaer.
Zijn deze laatste verzen ook niet toepasselijk op Vondel en de Groot?

Zij die zoo innig verbonden waren in het leven kunnen niet door den
dood gescheiden worden. In lengte van dagen zullen zij naast en met
elkander leven in de dankbare herinnering van hun yolk. Hunne werken
vullen elkander aan en hun geest leeft vereenigd, in de verzuchting van
alien die haken naar vrede door gerechtigheid.
DR. JOS. VANDERVELDEN

KANTTEEKENINGEN
EEN VRAAG AAN „DE VONDELAARS". — In Onze Taaltuin Ville jrg.,
nos 7--8 (Dec. 1939), bl. 250 stelt Prof. Dr. jac. van Ginneken, die zich den
laatsten tijd met het hem eigen elan op het tekst-critisch onderzoek van Pater
Brugmans Leven van Jesus in vergelijking met de Orationes et Meditationes
de Vita Christi van Thomas Hemerken (Thomas a Kempis) heeft geworpen,
onder den titel „Vondel en Pater Brugman" de vraag, of onze dichter
schien het Leven van Jesus van den Franciscaanschen Middelnederlandschen
asceet heeft gekend. „Best mogelijk — zoo voegt van Ginneken erbij — dat
Vondel een handschrift hiervan te leen heeft ontvangen."
De aanleiding tot deze vraag en deze suppositie lag in het feit, dat de
Nijmeegsche hoogleeraar bij twee plaatsen van Brugman aan Vondel heeft
gedacht. Die plaatsen zijn ten eerste (de cursiveeringen zijn van prof. v. G.):
„Och die Coninc der glorien hevet verborgen alle die teyken sijrze moegent.
heit ende hoeger claerheit, ende onder dat cruus der colder nacht ende ander
armoede heeft hi se verdunkert. Nochtant also die geboerte ons Heren inder
nacht is geschiet, so singet men, dat ons is opgegaen die claer lichtende dach. Enda
wal macht dach heiten
Na dit citaat schrijft van Ginneken: „Ik dacht daarbij
natuurlijk aan: C Kerstnacht schooner dan de dagen."
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Het tweede citaat uit Brugman betreft Jesus' leste wonde: „sie scoen staet
als een rode rose," waarbij van Ginneken verklaart natuurlijk aan den1Cruisbergh
te hebben gedacht, die, als hard van steen, een reminiscens zou kunnen zijn
van Brugmans „Longinus heeft den alreherdesten steen ghesteken," wat even

vender staat.
Van Ginneken besluit zijn aanteekening aldus: „Vondel heeft genoeg mooie
plaatsen over Jesus' lijden, om de Vondelaars bij een nauwkeurige vergelij.
king met P. Brugman, tot een bevestigend of ontkennend antwoord te doen
komen op de door mij gestelde vraag."
Ongetwijfeld heeft deze vraag lets prikkelends voor het onderzoek van
Vondels verhouding tot pater Brugman in het bijzonder en tot de Middel.
nederlandsche devoten in het algemeen. Wij willen dan ook gaarne beproeven
deze tot nog toe weinig of niet behandelde quaestie onder de oogen te zien.
Natuurlijk zou men de vraag en de veronderstelling, waarmee van Ginneken aanvangt, ni.: „Zou Joost van den Vondel misschien Pater Brugmans
Leven van Jesus gelezen hebben? Best mogelijk, dat Vondel een handschrift
hiervan te leen heeft ontvangen" terstond kunnen beantwoorden met een:
wie weet! en: inderdaad, best mogelijk! Maar aan zulke opmerkingen heeft
men niet veel. A posse ad esse — wij weten het allen, is de of stand groot.
Wat de eerste overeenkomst betreft, kan men toegeven, dat ze te denken
geeft; maar dat wit nog niet zeggen, dat Vondel tot zijn prachtigen Kerst.
regel gekomen is door Brugman. Brugman zelf beroept zich voor zijn denk.
beeld van die claer lichtende dach, die inder nacht is opgegaan, op hetgeen hij heeft
hooren zingen: so singet men. En hij teekent daar bij aan, dat die zang een juiste
gedachte vertolkt: ende wal macht dach heiten. Het onderzoek behoort zich dus
van Brugman tot de middeleeuwsche Kerstliederen uit te breiden, want de
kans dat Vondel die door Brugman bedoelde liederen ook gekend heeft, ja
makkelijker heeft kunnen bereiken dan den tekst van het Leven van Jesus,
mogen wij niet verwaarloozen. Die tekst immers bestond alleen in hs., terwijl
de liturgische en buiten•liturgische, de Nederlandsche en de Latijnsche Kerst.
liederen gingen van mond tot mond en van hand tot hand. In al die gezangen
en bespiegelingen is het dag-en-nacht-motief van overheerschend belang;
hoe het teruggaat op de profetische licht.en.donker.tegenstellingen van den
Bijbel springt terstond in het oog. „Populus qui ambulabat in tenebris vidit
lucem magnam; habitantibus in regione umbrae mortis lux orta est eis," zoo
juicht de Kerstliturgie (Capitulum ad I Vesp.) met Is. IX, 2 van oudsher.
En met een toespeling op Ps. CXXXVIII, 11 zet Ludolphus van Saxen in zijn
Vita Jesu Christi (Pars I, Cap. IX, no. 12) uiteen, dat de nacht van Kerstmis als
een dag verlicht was: „Nox ilia sicut dies illuminata fuit."
Ook in de Kersthymniek treft ons de tegenstellende verbintenis van het
goddelijk licht en den aardschen nacht. Wij beperken ons tot de voorbeelden:
Praesepe jam fulget tuum
Lumenque nox spirat novum,
uit de hymn „Veni redemptor gentium" en:
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Jam nata lux est et salus,
Fugata nox . . .
uit de hymne „Agnoscat omne seculum," beide te vinden in het Elucidato.
rium ecclesiasticum. van Parijs, 1558, resp. pag. 16 recto en 17 verso.
In het Nederlandsch heeft het Hofken der geestelijcker Liederen, van
Ingelborch, 1577, regels als deze:
Die claerheyt als den dach
die quam op eenen nacht,
aangehaald bij J. ICnuttel, Het geestel. lied, 1906, bl. 103, en:
Die duysternis is ons verclaert,
Dat licht is ons gerezen,
eveneens bij Knuttel, bl. 145 en bij W. Moll: Johannes Brugman, Amsterdam,
1854, II, bl. 152.
Moll brengt een Kerstlied als dit laatste heel nauw in relatie met de vele
Levens van Jesus, die in de XVde eeuw ten onzent ontstonden en het door
Brugman geschrevene noemt hij daarbij uitdrukkelijk (bl. 153). Is hier dan
de hand van den Amsterdiunschen Minderbroeder niet, zijn geest is er zeker.
Maar omdat zijn Leven van Jesus alleen in hs., al was het dan een Amster.
damsch hs., bestond en de liederen, door hun leven op de lippen der vromen
en later door uitgaven als van 1577, veel makkelijker onder ieders bereik vielen, meenen wij, dat, ids Vondels regel: „O Kersnacht schooner clan de dagen"
door een of andere gelijke of verwante uiting geinspireerd moet zijn, eerder
de Latijnsche en de OuctNederlandsche liederen in aanmerking komen dan
Brugmans hs., hetwelk hij, inderdaad „best mogelijk", maar verder niet
te bewijzen, „te leen heeft ontvangen."
Dat Vondel de „oude Hollantsche liederen" kende en om hun natuurlijkheid,
vloeiendheid en bevalligen zwier waardeerde, getuigde hij met zooveel
woorden in zijn Aenleidinge ter Nederduitsche dichtkunste (1650), terwiji
wij geen enkele aanduiding bezitten, dat de dichter den volksprediker, schrij.
ver en poeet Jan Brugman gekend of gelezen heeft. Zelfs de populaire uit.
drukking „Kallen als Brugman", welke bij Coornhert, Coster en Brandt
voorkomt en „Brugman zoekt zielen, ik zoek geld," die mede — volgens
Moll, bl. 235 — 400 jaar lang op de lippen van duizenden leefden, zijn bij Vondel niet te vinden. Ook waar hij welsprekende Amsterdamsche Franciscanen
huldigt, zooals pater Adriaen Motman en waar hij van pastoor Josef Duyselius getuigt: „Een Engel scheen op stoel door zynen mont te spreeken," laat
hij de gelegenheid voorbijgaan, om den nog zoo sterk in de volksverbeelding
voortlevenden XVde eeuwschen Minderbroeder te herdenken.
Toch heeft de dichter eenm.aal, en wij moeten wel aannemen onbewust,
een van Brugman afkomstig woord benut in een samenhang, waar wij het niet
licht zouden zoeken, nl. in het Oranje May.lied van 1625. De 2de stroof luidt:
Wil de blixem, hagel, donder
Bloem en kruyd en lover slaen,
Duycken speelt, laet overgaen enz.
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Volgens Dr. Mollers toelichting in de Vondel-W.B. II, bl. 762 bedoelt Vondels
laatste regel: „Maak er 'n duikspelletje van, en last 't over je heengaan."
En de toelichter wijst er op, dat een Schock van Roemer Visschers Sinne.
poppen tot opschrift draagt: „Duyckt, laet overgaen." Deze uitdrukking,
die in het Ned. W.B. niet vermeld wordt, was dus een populaire Nederlandsche
zegswijze. Nu schijnt het, dat ze door Brugman zoo niet uitgevonden, dan
toch sterk gepromulgeerd is. Moll beweert (t.a.p. bl. 241), dat ze een van de
spreekwijzen is, waarvan wij zeker weten, dat zij in Brugmans mond gewoon
waren. Maar al gaat dan die uitdrukking op den befaamden Minderbroeder
terug, het feit, dat Vondel ze in zijn voor 't yolk bestemd Oranjeliedje gebruikt,
zegt nog maar bitter weinig omtrent de positieve verhouding van Vondel tot
pater Brugman.
Voor wij het tweede citaat uit het Leven van Jesus behandelen, komen wij
nog even op Vondels prachtigen regel: „O Kersnacht schooner dan de dagen"
terug. Speurend naar een of andere hymne, waarin deze of een verwante
gedachte zou voorkomen, troffen wij, behalve de boven geciteerde Latijnsche
regels, plotseling een Kersthymne aan, die aldus begint:
0 nox sereno splendidior die,
en men zal begrijpen, dat we, hoezeer met een zekere ontgoocheling over
Vondels onoorspronkelijkheid in een van zijn mooiste en vermaardste versa
regels, het eureka op de lippen kregen. Want de zinsgelijkheid van deze La.
tijnsche woorden met die van Vondel is bijna volledig. Gelukkig echter dwingt
de evidentie ons, pier onmiddellijk bij te voegen, dat deze Latijnsche vers.
regel onmogelijk op Vondels vers van invloed geweest kan zijn, omdat hij niet
van voor maar van nit den Gysbreght.rei dateert. De schrijver ervan is nl.
de lang verwaarloosde, maar door U. Chevalier gerehabiliteerde hymnendichter Claude Santeul, oudste broer van den eveneens, ja veel luidruchtiger
ah hymnenzanger gevierden Jean Santeul. Claude, bijgenaamd Maglorianus,
leefde zeer teruggetrokken van 1628-1684 te Parijs, waar hij zulke nauwe
relaties met Port-Royal onderhield, dat hij, hoewel ten onrechte, van Janse.
nistische gevoelens verdacht werd. Hij was een zeer vroom en zeer productief
dichter van Latijnsche kerkhymnen, die in 1909 door den genoemden Chevalier
onder den titel „Hymns et Proses" voor 't eerst bij A. Picard et Fils te Parijs
werden uitgegeven. De geciteerde aanvangsregel van de hymne „In die Na.
tivitatis Domini" staat daar op bl. 3. Vondels Kerstrei ontwikkelt zich, zooals
wij weten, in een Onnoozele-Kinderendag-lied, gelijk Thijm het noemde.
Bij Santeul is daar geen sprake van, zoodat de overeenkomst alleen tot den
eersten regel van beide liederen beperkt blijft. Of wij de quaestie nu mogen
omkeeren, en vragen, of Vondels regal misschien dien van den Franschen
hymnendichter heeft veroorzaakt, valt moeilijk te beslissen, zoo lang wij niet
weten en zelfs moeten betwijfelen, of Claude Santeul ooze taal verstond en
tot Vondel is doorgedrongen. Zijn Weider Chevalier verzekert wel (bl. XII),
dat hij met alle literaire figuren van zijn tijd betrekkingen onderhield, maar
daarbij zal aan Nederlandsche figuren wel Diet eens gedacht zijn.
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Bezien wij vervolgens het tweede citaat uit Brugmans Leven van Jesus, dat
Prof. van Ginneken aan de „roode rozen" van Vondels Kruisbergh denken
deed. Ook hier heeft de overeenkomst inderdaad iets treffends, hoewel wij de
confirmatie van „steen" niet bijzonder overtuigend kunnen vinden, zooals
verderop gemotiveerd zal worden. Maar ook hier moeten wij voor het „latius
hos" op onze hoede zijn! De vergelijking van Jesus' bloedende wonden met
roode rozen is in de mystieke literatuur waarlijk niet zeldzaam, gelijk ook
Knuftel opmerkt in Het Geestelijk Lied, bl. 164 en 167. Laat ons alleen maar
denken aan een der vroegste voorbeelden daarvan: de vizioenaixe vervoe.
ringen van den H. Bernardus in zijn Liber de Passione Domini, Cap. 41,
die in het Officie Ss. quinque Vulnerum amt. IV en V) zijn opgenomen („res.
pice rosam passionis sanguineae . . vide quomodo hoc flore rosae floruerit
optima vitis nostra rubicundus Jesus . . . inspice manum unam et alteram,
si florem rosae non invenies in utraque" enz.). Jaren geleden reeds, nl. in
Van Onzen Tijd, I (1900-1901) bl. 191 heeft Dr. C. R. de Klerk op deze rozen.
mystiek gewezen in verband met den Kruisbergh. Het is inderdaad waar.
schijnlijker, dat Vondel „den honighvloeienden Bernardus" heeft gelezen,
dien hij ten minste eenm.aal vernoemt en citeert (in Berecht van Lucifer),
dan pater Brugman, van wien geen spoor bij hem te vinden is.
Maar nog mumemelijker dunkt ons het vermoeden, dat de dichter in zijn
Kruisbergh.symboliek aansluit bij de Middelnederlandsche kruisliederen.
Toen wij bij een vorige gelegenheid in den schat dier oude liederen speurden
naar eenige parallel met Vondels „mann' en nectar" van denzelfden Kruis.
bergh, haalden wij een strofe aan uit de „Beurtspraak van de ziele, den Engel.
bewaarder en den Bruidegom" van Dirck van Munster 1515), waarin de
Bruidegom tot de ziel zegt:
Nu vliecht opt cruce oetmoedigh,
Daer ic ane sterf den doot:
Daer bloeyen bloernkens bloedich,
Als vijf schone rosen root.

Ende gaet ghelijc die byen fijn
Ende suyglzen der bloemen saet,
Daer si uut treckende sidn
Daldersoetste honich raet
(zie: Vondelkroniek, L11, 1932, bl. 87).
Het wil ons voorkomen, dat wij met deze volop Bernardijnsch.mystieke
uiting, vooral in de gecursiveerde woorden, veel dichter bg Vondels „bron"
zijn dan met den passus van pater Brugman. Want niet alleen herinneren
de bloeiende bloemen en de „schoonste roode roosen" van onzen dichter veel
directer aan dezelfde voorstellingen van Dirck van Munster, maar ook Von.
dels spel met de „Christe byen", die „suigen soeten honigh" uit des Heeren
wonden, vinden wij in de aangehaalde strofe terug.
Ook op een verdere „nauwkeurige vergelijking" van Vondels „mooie
plaatsen over Jesus' lijden" met pater Brugman, waartoe van Ginneken aan.
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spoort, zijn wij ingegaan, maar het resultaat is vrijwei negatief. Uitingen in
het Leven van Jesus, waarbij men een oogenblik aan uitingen van den dichter
kan denken zijn: Brugmans waarschuwing van niets te vertellen „dat tegen
die waerheit is of onrederic of onbewiseLic miner Heiliger Scrift ende con.
trarie den heiligen kerstengelove; mer een yegelic laet staen als hijt vint,
tensi dattet hem toebehoert te corrigieren" (ed. Moll, II, bl. 288). In de op.
dracht van Gebroeders verklaart Vondel zich als bijbelsch treurspeldichter
te willen houden aan de „goude regels": „'t Geen Gods boeck zeit noodzaecke.
lijck, 't geen het niet zeit spaerzaem, 't geen hier tegens stryd geenszins te
zegger." Maar behalve dat de overeenkomst met Brugmans woorden bleek
en ver is, weten wij uit Vondels eigen verklaring, dat hij deze „goude regels"
aan Gerard Vossius te danken heeft (vgl. Vondelkroniek, I, 1930, bl. 45).
Bij de herinnering aan de Joodsche beschuldigingen tegen Christus voor Pi.
latus, zegt Brugman: „Och vraghe of laet vragen na sinen werken, na sinen
leven ende na sinen prediken! Laet spreken die bezeten hebben geweest, die
hi verloest hevet. Laet antwoerden die crancken, die hi ghesont gemaect hevet;
die malaetschen, die hi ghesuvert hevet; die stommen, die hi heeft doen spre.
ken; die dove, die hi heeft doen horen; die blinden, die hi heeft siende ghe.
maect; die lamen, die cropelen, die hi hevet gaende ghemaect, ende die doden,
die hi verwect heeft" (bl. 350). Hiermede is even Vondels overweging in Ecce
Homo te vergelijken (W.B..Vondel, V, 831):
Noch hoopt Pilatus, en betrout
Dat zulck een schouspel 't wreet geschal
Den lasterm.ont eens stoppen zal:
Maer al vergeefs. Helaes, de stem
Is: Kruist hem, kruist hem. Voort met hem.
Al heeft hy Lazarus geweckt,
De weeu en wees een kruck verstreckt,
Den blinde een oogh, den lamme een voet;
Geen weldaen, geen genoten goet
Gedenckt d'ondanckbre, al ziende blint.
Men zal toegeven, dat de overeenkomst niet meer dan oppervlakkig is.
Bij het verhaal der geeseling gebruikt Brugman de uitdrukking dat Jesus
„so yamerlic begadet" d.w.z. bezoedeld was. Dezelfde uitdrukking kennen
wij uit Palamedes, vs. 1976:
dat achtbare gelaet
Werd jammerlyck van bloed besprenckelt en begaet.
Al vinden wij de combinatie van „jammerlijk" met „begaad" (van begaden:
bevuilen) in geen enkel der vele voorbeelden terug, die Oudemans en het
Woordenboek der Nederl. Taal in voce „begaden" aanhalen, zoodat Brugman
en Vondel de eenigen schijnen te zijn, die deze verbinding maakten, toch lijkt
het nogal geforceerd, op grond van deze eene overeenkomst te willen be.
toogen, dat Vondel in 1625 het Leven van Jesus al gekend zou hebben. Ook
de Overeenkomst van Vondels regel in de Altaergeheimenissen, II, 199
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Het Lam, door 't vier der liefde, aen 't kruis gebraden
met Brugmans voorstelling van Jesus, „verbraden int veer der minnen
ander galgen des cruces" (hi. 379) overtuigt weinig, omdat de dichter dezelfde
visie al had in zijn uit het Duitsch vertaalde Aendachtige Betrachtinge over
Christus Lyden van 1620 (W.B., II, 57) en omdat ze ook voorkomt bij Ruus.
broec, Anna Bijns en Stalpart.
Maar bovendien staan tegenover deze weinige en nets zeggende parallellen
opvallende verschillen, die o.i. de hypothese van 's dichters bekendheid met
Brugman geheel omver stooten en waarvan wij er enkele mogen aanvoeren.
Dat Vondel, die zoo vaak oude klassieke ambtsnamen met in zijn tijd gang.
bare Nederlandsche en zelfs katholiek klinkende verwisselde (burgemeester
voor consul, schout voor praetor, opperste voor praefectus, nonnen voor
Vestaalsche maagden enz.), met Brugman nooit over „biscop" Caiphas
spreekt, gaan wij voorbij. Opvallender is, dat bij onzen dichter bijna geen
enkele der qualificaties voorkomt, waarmee Brugman Jesus' beulen aan.
duidt. Brugman spreekt van „rasende honde" en „grimmende lewen" (hi.
342), van „gripende wolve ende alrefelste beeren" (343), van „opgheswollen
als padden" (344) en van „vette stieren ende olde vossen" (346). Dit zijn teekenende karakteristieken, die allicht in het geheugen van den lezer blijven
hangen en bij iemand als Vondel makkelijk hun weerklank zouden hebben
gevonden. Maar Vondel heeft in plaats van deze brandmerken zijn eigen
stempels. Hij vergelijkt de bloeddorstige Joden met „een zwarten zwarm van
horselen", met de ”booze spin der Schriftgeleerdheid" (Ecce Homo) en spreekt
van „'t geloei der schriftgeleerde stieren" (Gethsemani). Deze laatste vergelijking zou ons aan Brugman kunnen doen denken, maar zoowel Brugman
als Vondel steunen pier op de „tauri pingues" van Ps. XXI, 13, terwijl de
andere verontwaardigingstermen aan de persoonlijke verbeelding resp. van
Brugman en van Vondel moeten worden toegeschreven.
Nog meer afdoende is het, dat Brugman het vermoeden meedeelt, volgens
hetwelk de Engel, die Christus in den Olijfhof troostte, „Sunte Michael"
was (ll. 340), wat met Ludolphus van Saxen overeenkomt, die 't eenvoudig als
een historisch feit vermeldt: „Cum autem oraret et anxiaretur Dominus
Jesus, ecce Angelus princeps Michael astitit ." (Pars II, cap. LIX, 8), tenvij1
wij in Vondels Gethsemani of Engelentroost lezen:
Hoewel de naem des troosters wort gezwegen,
Het was misschien d'Aertsengel Gabriel
(vs. 49-50).
Nog merken wij op, dat eenige zeer teekenende en diepe gedachten over
Christus' lijden, die wij bij Brugman aantreffen bij Vondel ontbreken, en
omgekeerd sommige markante visies van Vondel bij Brugman niet zijn terug
to vinden. Zoo b. v. Brugmans ontroerend schoone uitweiding over 's Heeren
doorstoken hart. De dichter spreekt, in Bespiegelingen V, 1809-10, slechts
terloops over het offer van Gods Zoon, „toen Hem het speerpunt grief de in
zijn onnoozel hart"; maar de Minderbroeder geeft zijn vroom gemoed lucht
in een reeks treffende vergelijkingen, die uitgaan van den slag, waarmee
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Mozes in de woestijn op den steen sloeg, zoodat er water uit vloeide. Brug.
man gaat van dit feit onmiddellijk over op „Longinus, die stolte ridder (die)
mit dien speer heeft den alreherdesten ende den alrestercsten steen gheste.
ken, Christum jhesum, doe hi apende sine side, ende doe terstant daex uut
liep water ende bloet . . ." (bl. 383). Hierbij valt meteen op te merken, dat
Vondels vermelding van den „Kruisbergh, hart van steen", waaraan prof. van
Ginneken gedacht heeft, niets met Brugmans bedoeling te maken heeft, zoo.
dat men in deze louter accidenteele en uiterlijke sam.envalling niet de minste
bevestiging kan zien van het vermoeden, dat de dichter door Brugmans
„steen" tot den zijne kan gebracht zijn.
Brugman heeft in denzelfden passus een zinsnede, die misschien even te
denken geeft, nl. waar hij, buitengewoon drastisch, maar hoog poitisch, de
geloovigen uitnoodigt, om aan het hart van Jesus te komen drinken, „want die
tap is uutghetagen."
Hoewel hier en ook in 't volgende met geen woord over wijn gesproken wordt
ligt de mystieke visie van Christus in de wijnpers hier toch aan ten grondslag.
Die visie nu was Vondel bijzonder dierbaar, want hid heeft ze enkele malen,
in zijn dichterlijkste oogenblikken, weergegeven, zooals in den rei van Maegh.
den (vs. 1003 vv) en in Altaergeheimenissen I, 1472.. De invloed, welke hier
achter zit, is echter niet van Brugman, die, voor zoover wij konden nagaan,
deze op Isaias LX.111, 2-3 en Joan. XV, 5 gegronde beeldspraak niet heeft
gebruikt, maar van in hoofdzaak oud.Duitsche voorstellingen zoowel in de
beeldende als in de literaire kunsten. Van oudsher immers, maar vooral in
de XVI—XVIIIde eeuw, is dit thema uitvoerig behandeld, men zie het be.
langrijke boek van A. Thomas: Die Darstellung Christi in der Kelter (Diissel.
dorf, 1936) en de aanvullende studie van Dr. C. de Clercq: De Mystieke Wijn.
pers in woord en beeld, in het Eucharistisch Tijdschrift, XV (1936), bl. 337—
346. Het mag merkwaardig heeten, dat Brugman, die tegen het einde van zijn
Leven van Jesus eenige malen de openbaringen van de H. Brigitta aanhaalt
(bl. 355 vv.), de ook aan Brigitta toegeschreven visie van Jesus in de wijnpers
nergens heeft overgenomen.
Rijk is Brugmans beeldspraak over Jesus' kruis: hout des levens, Noi's
ark, Abrahams altaar, Esau's pijlkoker, Jacobs ladder enz. (bl. 383). Ook
de figuren van Vondel zijn rijk in zijn engelenlied op 't feest van Kruisver.
heffing (Heed. der Kercke, III, 637-660), maar in de „ladder van 't helsche
spoock begrimt" raken zij elkaar slechts heel even. En waar de Franciscaan
de menschen aanspoort, om als „cleyne pellicaenkens," „ionghe aernken" en
„ionghe vogelken" in het nest van het ICruis te vluchten (384), daar spreekt
Vondel, zooals wij gezien hebben, alleen van de Christe bijen, dus wordt de
afstand ineens weer grooter.
Wij meenen, dat al deze confronteeringen voldoende zijn, om de conclusie
te wettigen, dat er tusschen Vondel en pater Brugman geen enkele bijzondere
literaire gemeenschap bestaat. Evenals zijn tijdgenooten was onze dichter
slechts oppervlakkig van de MiddekNederlandsche schrijvers op de hoogte.
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De namen van Maerlant, Ruusbroec, Hadewych, Groote, Brugman, Mande
enz. komen bij hem niet voor. Aileen „de godtvruchtige Thomas van Kempen",
wien hij de Imitatio toeschrijft, vernoemt hij eenmaal (in de inleiding van
het Onderwijs der H. Dryeenheit, W.B., VIII, bl. 735) en schijnt hij een enkelen
keer ook elders te benutten, maar verder is er van uitdrukkelijken invloed
der voor-reformatistische auteurs op zijn arbeid geen sprake.
Dit feit neemt echter een diepere, Vondel zelf onbewuste verwantschap
met deze mystieken en devoten niet weg. Hoewel die verwantschap tot nog toe
nimmer stelselmatig is onderzocht en er hier en daar alleen terloops op is
gewezen, voor een zoo middeleeuwsch gerichte geest als Vondel valt ze niet
te loochenen en van die algemeene verwantschap is zeker pater Brugman
met zijn sterke en langdurige beinvloeding van de Nederlandsche vroomheid
niet uit te sluiten. Uit de door Prof. van Ginneken bijgebrachte en door ons
eenigszins aangevulde citaten uit Het Leven van Jezus blijkt dat al, maar
verder mag men, naar ons voorkomt, de relatie tusschen Vondel en Brugman
niet uitstrekken. M.
VONDEL EN DE VRIJHEID IN
1663. — Aldus luidt de titel van de
studie, welke Prof. Dr. J. D. M.
Cornelissen plaatste in het Histo.
risch Tijdschrift, Jrg. XVIII (1939)
of 1. 4, bl. 321-355. Dat dit artikel,
waarvan de bedoeling concreter dan
door het bovenschrift door de zin.
snede van bl. 349: „Vondel in het
gareel van de vrijheid!" wordt aan.
gegeven, voor het begrip van 's dich.
ters Nederlandsch-politieke belijde.
nis van groote beteekenis is, werd
door de pers, die er verslag van gaf,
al opgemerkt, en volkomen terecht.
De schrijver beroept zich op de po.
ging, meer dan 100 jaar geleden door
R. C. Bakhuizen van den Brink aan.
gewend, „om de letterkunde te ver.
klaren uit de geschiedenis van den
tijd," en hij klaagt erover, dat ooze
literatuur.historici door dit voor.
beeld „nog te weinig tot navolging
geprikkeld" zijn. Of dit geheel recht.
vaardig is tegenover Vondelkenners
als Barnouw en Brom, zullen wij in

't midden laten, maar de manier,
waarop De Klerk wordt toegevoegd,
dat „voor ons" zijn beschouwingen
over de Batavische Gebroeders „geen
waarde" hebben, heeft ons als een
zakelijke en persoonlijke onheusch.
heid verwonderd.
Voor het overige hebben deze op
ruime belezenheid gegronde, met
scherpzinnigheid doOrgedachte en
klaar voorgedragen beschouwingen
voor de Vondelstudie Naar over.
tuigende waarde. De schrijver toont
aan, dat met den voortgang van on.
zen vrijheidsoorlog tegen Spanje
de XVIIde eeuwsche Nederlanders
steeds gretiger den vrijheidsoorlog
van Claudius Civilis tegen de Ro.
meinen als het prototype van hun
eigen krijg beschouwden. „De strijd
om de vrijheid, door Civilis en de
zijnen tegen de Romeinsche onder.
drukkers gevoerd, werd gaarne ver.
heerlijkt door hen, die trotsch op hun
afstamming al jaren lang met een.
zelfden inzet vochten tegen Spanje"
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(bl. 325). De geschiedschridvers Ha.
drianus Junius, Petrus Scriverius en
vooral Hugo Grotius hebben deze
opvatting sterk beinvloed. Vondel,
die vroeger, gelijk anderen, den be.
vrijdingsoorlog der Zeven Provin.
cien met de verlossing der kinderen
Israils uit de macht van den Pharao
had vergeleken, sloot rich in zijn
grijsheid bij de gangbare en groei.
ende opvattingen aan en zag met
den schilder Govert Flinck „in 't
Burgerhart de grootsheit van
Oranje", nl. van Willem den Zwijger.
Na den dood van Frederik Hendrik
echter en vooral na den aanslag van
Willem II op Amsterdam, als de
Republiek hoe langer hoe meer in
Staatsgezinden en Prinsgezinden ver.
deeld wordt, ziet Vondel in de
Oranjes Diet meer het palladium
onzer burgerlijke vrijheid, maar veel.
eer een bedreiging. Onder den in.
vloed van de politieke gebeurte.
nissen rondom 1660 in Europa en
vooral in Engeland, en tegelijk onder
de voorlichting van anti.prinsge.
einclen als Pieter de la Court en Jan
Uythagen de Myst sloot Vondel zich
bij het streven der Staatsgezinden
aan en verleende hun zijn mede.
werking. „Vandaar — aldus Cor.
nelissen, bl. 349 — Ain hymne op de
vrijheid in 1663," nl. het treurspel
Batavische Gebroeders of Onder.
druckte Vryheit.
Met tal van bijzonderheden, zoo.
wel omtrent den historischen achter.
grond als omtrent de bewoordingen
van het drama weet de schr. zijn
leerrijken blik op dit werk en op
Vondels politieke overtuiging te
lustreeren. Vooral zijn betoog over
de volgzaamheid van Vondel ten

79

opzichte van Grotius als politiek
geschiedbeschouwer lijkt ons van
belang, omdat daarmee opnieuw
het inzicht omtrent den wijden
invloed van den beroemden rechts.
geleerde op den dichter, dat de laatste
jaren veel veld gewonnen heeft
(zie Brom, Vandervelden, Frijns),
bevestigd wordt.
Bij een enkel onderdeel van het
boeiend artikel zal men wellicht
een vraagteeken plaatsen, met name
op bl. 325, waar het absolute oordeel
van Petrus Scriverius over „Bato's
tocht uit het Chattenland" als „niet
anders dan stroowissen ende vise.
vasen" wordt aangehaald en tegelijk
door Cornelissen zelf wordt gezegd,
dat Bato alleen „als decoratie" in
de eerste helft der XVIlde eeuw
nog een rol blijft spelen. Wij vragen
ons af, of Hooft met zijn treurspel
van 1626, dat niet alleen „Baeto",
maar ook „oorsprong der Hollan.
deren" betiteld werd, ja of ook
Vondel met zijn plannen van 1660
om Bato een heldendicht te wijden,
deze sterk gereduceerde voorstel.
lingen van Bato's ook in de tweede
helft der XVIlde eeuw nog altijd
levende beteekenis niet weerspreekt?
Aan het slot van zijn studie betrekt
Prof. Cornelissen ook het drama
Faiton van 1663 in zijn beschou.
wingen. Hij meent dat de moderne
Vondelkenners, met nam,e Dr. A.
Zijderveld, dit spel „ten onrechte"
„in onmiddellijk verband" gebracht
hebben met Vondels verdriet om zijn
zoon (bl. 349, en vgl. Vondelkro.
niek, X, 1939, bl. 117). Hoewel de
schr. op bl. 351 niet wenscht uit te
sluiten, „dat de recente, aangrij.
pende persoonlijke belevenissen van
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den dichter en de gemoedstoestand,
die daarvan het gevolg was, moeten
geacht worden bier en dear zijn verzen te hebben beinvloed," ziet hij
het treurspel toch primair als met een
politieken tendenz beladen evenzeer
als en in onmiddellijke aansluiting
bij de Batavische Gebroeders. „De
verheffing van de Oranje's [Wil•
lem III] te voorkomen was het doel
van de Batavische Gebroeders en
van Faiton," verzekert Prof. Cor•
nelissen en wel z66, dat het eerste
treurspel de positie van den Staat
naar buiten en het tweede de positie
van den Staat naar binnen moest
verdedigen.
Wij kunnen niet loochenen, dat de
schr. voor de bevestiging van zijn
opvatting aardige vondsten en tref.
fende parallellen tusschen Willem II,
Willem Ill en Faiton uit Vondel
aanvoert. Maar toch, al gelooven
ook wij in Vondels wil, om alle
staatzucht, zoowel in de Oranje's
als in andere politieke strevers, als
Luciferisme, waarvan Faeton een
mytisch type leverde, tegen te gaan —
men vergelijke mijn uiteenzettingen
over het Vondelsch Lucifer.motief
in de Lucifer-ed. van de Zwolsche
Herdrukken (7de dr., 1935) — Prof.
Cornelissen laat zich, o.i. door zijn
belezenheid, o.a. in Picinelli, tot eenig
vernuftsspel verlokken, wanner bij
meent, dat Vondel bij zijn Faeton
eigenlijk alleen aan een vorst ge.
dacht heeft. Reeds in 1620 geeft de
dichter blijk van een ruimere inter.
pretatie. In de voorrede nl. van zijn
uit du Bartas vertaalde Heerlyck•
heyd van Salomon herinnert zijn
eigen stoutmoedigheid, een zoo hoog
model als du Bartas in 't Neder•
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landsch te willen overzetten, hem aan
Faiton. Reukelooze stoutheid is voor
Vondel iedere onwettige en ongeoor•
loofde streving naar hooger. Stmts•
zucht, zucht near staat en stand,
begrijpt bij niet enkel in politieken,
maar ook in den algemeenen zin,
diem wij vaak met het Duitsche
„Streberei" aanduiden. Iemand, die
boven zijn stand wil leven bezondigt
zich in Vondels oog aan staatzucht
en overmoedigheid: dat kan zoowel
een schrijver zijn, die zijn literaire
kracht overschat, als een burger•
jongen, die zich als een rijkelui's
zoontje gedraagt of een vorstenkind,
dat regeeren wil zonder er be•
kwaam voor te zijn. Zij allen graven
bun eigen graf en gaan aan bun
hoogmoedswaan ten gronde.
Zelfs heeft Vondel de Faiton•
figuur ook gezien zuiver als het
voorbeeld van een noodlottig om•
gekomen jongmensch (jongen of
meisje), zooals blijkt uit zijn Klaghte
over Cornelia Vos, de dochter van
den Amsterdamschen hoogleeraar
Vossius, die, huwbaar en rijk aan
beloften, in Febr. 1638 door 't gs
zakte en verdronk en door den vader
betreurd werd:
Als aen den Po 't geslacht der zon
Weleer betreurde Faiton.
Wanneer men ook deze beteekenis•
sen, door Vondel aan Faiton toegekend
in 't oog houdt, zal de moeilijkheid,
in Febus'zoon zoowel den jongen
Joost als een roekeloos Oranjevorst te
zien, aanmerkelijk verminderen. M.
EEN NAKLANK VAN 17 NOV.1937.
Van Prof. Dr. G. Dekker, hoogleeraar
aan de Universiteit van Pretoria —
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dezelfde die zulk een fraaie psycho..
logisch.dramatische ontleding van
„Vondel se Eva" schreef in het
Liber Amicorum van Dec. '39 (bl.
105-122) zond ons de gedachte.
nisrede toe, welke hij op 3 Dec. '37
uitsprak bij de Vondelherdenking
van de Suid..Afrikaanse Akademie
vir Taal, Lettere en Kuns te Pre..
toria en die hij onder den titel „Von..
del. 1587-17 November 1937" deed
opnemen in het Jaarboek van ge..
noemde Academie, XIII, 1938—'39.
Deze rede telt niet meer dan 10
bladzijden, maar als een nieuwe
bijdrage voor ons begrip van de ge.
degen Vondelkennis en warme Von..
deliiefde der Zuid.Afrikaansche broe.
ders is zij van bijzonder belang.
Wij veroorloven ons, dit door en..
kele aanhalingen duidelijk te maken.
„'n Lig ontroerde gemoed wat hom
(Vondel) met groot spontaneiteit
uit, 'n vurige vaderlander, 'n digter
met 'n bree en hewige belangstel..
ling in die gebeure van sy tyd, 'n
trouhartige vriend en 'n vrome
Christen — so leer ons Vondel ken
in hierdie geleentheidsdigte. Hoewel
hy in sy ontroerdste gedigte tref
deur innigheid en soberheid, word
sy poisie veral gekenmerk deur die
vreugde waarmee hy hom vermei
in die weelderige rykdom van sy
malse taal, die vreugde waarmee
hy die versvorzn hanteer, dit tooi
met sy vondse uit die ryke skat van
Renaissance.beelde en ..wendinge en
.versiersele, met grepe uit die strap,
lende skoonheid van die natuur wat
vir hom opgegaan het."
In de moderne VondelAvaardee..
ring, met name in de W.B..uitgave van
wijlen Dr. Leo Simons en Dr. C R. de
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Klerk Wet „De Clercq"), treft den
schrijver „die samewerking van Is..
raeliet en Roomskatoliek in die diens
van Vondel!" Vooral op 's dichters
beteekenis als dramaturg legt Prof.
Dekker den nadruk. Hij is het eens
met Te Winkel die het eerst gewezen
heeft op Vondel „as natuurlike
voortsefter van die Middeleeuwse Mis..
teriespel". „Ek ken geen insigge.
wender manier van Vondel te
nader nie as om na te gaan hoe sy
lang en ryk kunstenaarsloopbaan
gestel is in diens daarvan om hierdie
dramatiese lewenskonseptie in tel.
kens ander gestalte steeds suiverder
en starker te verbeeld. In hierdie
ontwikkelingsgang bespeure ons
delike invloed van buite, wat soms
selfs skadelik gewerk het, maar van
veel groter betekenis is dat ons
daarin sien die kunstenaar wat soek
na die verbeeldingsvorm van sy
Idee. En die intuisie wat hom hierin
gelei het, dit is vir my die wonder
van die verskynsel Vondel . . . Data..
die grootse skepping is 'n Christelikklassieke treurspel, waarin hy die Chris..
telike Idee van die misteriespel,
waarvan hy die navolger is nie
maar die voortsetter, die grootste
beoefenaar onder die Germaanse
volke, versmelt het met die tragiese
consepsie en geklee het in die vorm.
van die klassieke treurspel, met sy
strenge eenheit, waaronder soveel
menslike bewoinheid leef, en met
sy grootse plastiek. Hiermee het
Vondel hom nie alleen die ereplek
in die Nederlandse drama verower
nie maar ook 'n plek onder die
grootste beoefenaars van hierdie
kunssoort in Wes.Europa. „Lucifer"
is tegelykertyd die grootste misterie.
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spel en die grootste neo•klassieke
treurspel."
Evenals in zijn artikel in het Liber
Amicorum gaat de schr. ook pier in
op een vergelijking van Vondel met
Shakespeare. HO wijst er op, dat
onze dichter evenmin als Grieksche
dramaturgen primair „mensbeelder"
wilde zijn. „Hy wou uitbeeld die
werking van Gods Raadsplan waar.
mee die skepsel in botsing kom .. .
Nie die mens was vir horn van die
eerste belang nie maar die ewige
Raad van sy Skepper . . . "
Ten slotte blijft de schr. stilstaan
bij de waarde van Vondels „woord.
kuns", bij zijn musikaliteit en reali.
teitszin. „Saam met die vertalers
van die Statebybel is Vondel die
groot boumeester van die Neder.
landse taal."
Op de laatste bladzij vestigt Prof.
Dekker de aandacht op de vele Von.
delvorschers en Vondelverklaarders
van het heden, de verschillende
uitgaven en opvoeringen van 's clic&
ters werken, den Vondelleerstoel te
Nijmegen en „'n deeglike Vondel.
tydschrif, (dat) reeds geruime tyd
word uitgegee, waaraan ook Afri.
kaners meewerk." Huet's uiting over
Vondels ongelezenheid „sal wel niewand hom tans mug nie."
VONDEL EN DE BIJBEL. — Voor
„Geloof en Wetenschap" te Arnhem
hield Ds. C. W. Coolsma uit Gro.
ningen eind Febr. 11. een lezing over
Vondel en den Bijbel. Uit het verslag
van de Arnhemsche Courant van
28 Febr. knippen wij enkele alinea's.
Na 's dichters diepen eerbied voor
het Boek der boeken te hebben aan.
gegeven en te hebben gezegd, dat
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onze Vondellectuur „bijbelgebruik
en zelfs een zekere bijbelcultuur"
vereischt, gaf spr. als zijn meening
te kennen, dat in de ontstentenis
daaraan bij ons tegenwoordig ge.
slacht waarschijnlijk „het feit" moo
worden toegeschreven, „de Vondel
zoo weinig weer wordt gelezen."
„Slechts in het kort ging Ds.
Coolsma in op Vondels overgang
tot het Katholicisme. Zeker heeft
dit Vondels innigste zieleleven ver.
diept, doch Katholiek-zijn heeft
volgens spr. voor dezen dichter
bovenal beteekend : universeel.zijn.
Uit zijn werk treedt hij ons tegemoet
als een vroom mensch, die weet van
zelfontvangen troost, doch die ook
troost heeft weten te geven. Door
Gods genade heeft hij geleerd, dat
wie zijn leven wil behouden, het
juist zal verliezen, doch wie het
verliezen wil om Zijnentwil het zal
behouden. Er zijn tal van aanwij.
zingen mogelijk, waaruit blijkt, dat
bij Vondel Godgelatenheid en stilte
voorop hebben gestaan. Zijn schoon.
ste lofzangen hebben God gegolden;
doch hoewel Christus zeker het
steunpunt van zijn geloof is geweest
— Vondel voelde zich als een der
jongeren van Jezus — treft men geen
Christologie, noch lofprijzingen op
den Heiland bij hem aan. Dit mag
ons spijten, want hoe zeer verstond
hij juist deze kunst.
Uitvoerig ging spr. ten slotte in
op 's dichters „Jephta", nadat eerst
nog een serie lichtbeelden, betrek.
king hebbende op het leven en wer.
ken van Vondel waren vertoond."
Tot zoover het persverslag. Wan.
neer Ds. Coolsma werkelijk gezegd
heeft, dat men bij Vondel „geen
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Christologie, noch lofprijzingen op
den Heiland" aantreft, bewijst dit
eens te meer de noodzakelijkheid
van een flink boek over de Christo•
centrische houding van den dichter
door heel zijn werk.
VONDEL OP MUZTEK (zie vo0
rige afl. bl. 33). — Het muzikale
kader, door Hans Schouwman voor
Vondels „Diogenes" en „Deuntje aen
K. T. Padbrue" ontworpen, vormt,
bij al zijn frissche moderniteit, een
ongestoord-harmonische omlijsting
van Vondels klassieke dichtkunst.
De voorbeeldige wijze, waarop de
componist zijn taak als dienaar van
het dichterlijk woord vervult; zijn
sterke, origineele, en toch spontane
uitbeelding van wat in den tekst
wordt gezegd of geinsinueerd; zijn
fijne gevoeligheid voor proportie,
zijn eerbied voor het natuurlijk
rhytkme van de zegging, zijn toege0
wijde muzikaliteit: dit Ales maakt
het bestudeeren en bespreken van
dit werk tot een genot.
Wij hooren hier muziek, die ongemengd opgroeit uit de door het go..
dicht gewekte inspiratie: maar dan
ook regel voor regel; er is geen noot
schabloonwerk bij. De sfeer, de onder0
toon van ieder vers, van ieder deel,
is subtiel gevoeld en pakkend ver•
beeld; en toch is niet in het minst
afbreuk gedaan aan de groote
heid: alles voegt zich soepel in het
organisch samenstel van het ge0
heel. Een bizonder goed onderdeel
aanduiden heeft dan ook eigenlijk
geen zin: er zijn geen toppen die niet
harmonisch uit het totaalbeeld op.
groeien. Toch zij nog een enkel woord
gezegd over voor. en naspel. Ook
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hier is de dienende functie juist ge0
handhaafd. Het voorspel is een wer0
kelijke inleiding op het gedicht, een
wekken van de vereischte instelling
bij den toehoorder. Vooral de vier
vlotte maten, waarmee de „genoeo
ghelicke Tymen" wordt ingevoerd,
zijn kostelijk van genoegelijkheid.
Het naspel blijft in denzelfden trant:
een kalm uitklinken van het gedicht.
Vondel is hier geoerd met een
zonder gave compositie, die door de
knappe chromatiek een opmerkelijke
frischheid krijgt, zonder dat deze
de aandacht dreigt af te leiden. Wij
noteerden een drukfout bl. 13, 3e
regel: op i.p.v. om. De zetting is
voor middenstem.
„Wil je zingen, ik wil rijmen",
dichtte Joost op zijn vrind Tymen.
lk hoop dat H. Schouwman niet voor
het laatst gezongen heeft, wat Vondel
rijmen wilde!
H. BARTELS O.P.
ICERSLIEDT. — Bij de Wed.
J. R. Van Rossum te Utrecht ver0
scheen de tweede druk van Vondels
Kersliedt „O wat zon is komen
dalen", getoonzet door Olivier Koop.
Het is een compositie voor tenors. en
baritonsolo met orgelbegeleiding. In
aanvulling van den eersten druk werd
een kort voorspel toegevoegd en het
keervers voor solostemmen doorge•
componeerd, tenvijl een los inleg•
blad thans de bewerkingen van het
vers voor gemengdo en mannen0
koor geeft.
Het beste woord om het opuskel
te karakteriseeren is: een aardig
nummertje. Hoogere aspiraties heb0
ben bij den auteur ook wel niet voor0
gezeten. Maar dit neemt niet weg,
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dat deze behandeling van den rijken
en diepen Vondeltekst ietwat goed.
koop aandoet en een licht gevoel
van wanverhouding wekt. Het eerste
couplet is, vooral door de begelei.
ding, te onrustig; verderop werden
we getroffen door een paar effect.
trucjes die de deer schaden.
Men zoeke pier dus niet een diep.
zinnige verklanking van Vondels
Kersliedt, maar een dankbare varia.
tie voor het Kerstprogram, die me.
nig koor welkom zal wezen.
H. BARTELS O.P.
STELLINGEN. — Dr. H. Smilde
heeft bij zijn promotie aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam (Dec.
'38) aan zijn proefschrift: „Jacob
Cats in Dordrecht 1623-1636" (uitg.
J. B. Wolters, Gron.-Bat. 1938) de
stelling geponeerd (X): „De uitspraak
van KaIff (Desch. der Nederl. Lett.
IV, 255), dat in Vondels Palamedes
„de gansche strijd tusschen Maurits
en Oldenbarnevelt met hun aan.
hangers van weerszijden ten too.
neele is gevoerd," gaat te ver."
Aan zijn proefschrift Consolatio
ad Liviam; Elegise in Maecenatem,
tome I, waarop Dr. Th. A. A. M. Cop.
ray op 15 Maart 11. te Nijmegen pro.
moveerde, heeft hij als stelling XVIII
toegevoegd:
Hoogstwaarschijnlijk heeft Vondel
de Consolatio ad Liviam gekend en
gewaardeerd; hiervan getuigen „Ver..
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troostinge aen Geeraerdt Vossius"
en vooral „Klaghte over Cornelia
Vos".
STAATKUNDIG DENKEN BIJ
VONDEL. — IL D. Tjeenk Willink en
Zoon's Uitgevers-Mij. N.V. te Haarlem is voornemens, bij voldoende
inteekening een bundel studies van
ongev. 122 biz. te laten verschijnen, ge.
titeld: Staatkundig denken bij Vondel, en geschreven door Dr. Jos.
Vandervelden. Om de mogelijkheid
van deze publicatie te bevorderen,
nemen wij gaarne haar inhouds.
opgave over,
De levende Vondel — De spanning
der tijden — De problematiek van
het bewustzijn — Het primaatschap
der rechtsidee — Het Juramentum —
De wetmatigheid der harmonie —
Vondel en Descartes — Vondel en
Macchiavelli — Vondel en Christine
van Zweden — De vriendschap tusschen H. de Groot en Vondel — De
Faust-idee bij Vondel — De geluk.
kige stad — De realistische bezin.
Ding — De dienaar der armen.
CORRIGENDUM. — In de laatste
alinea van onze bespreking van Dr.
de Raafs vertaling uit Euripides —
zie bl. 42 van de vorige all. staat:
„De niet-Graecus heeft in de vertaling van Dr. Geerts ." Dit moat
zijn: „De niet-Graeeus heeft in de
vertaling van Dr. de Raaf . . ."

DE WERKEN VAN

VONDEL
VOLLEDIGE EN GEILLUSTREERDE
TEKSTUITGAVE IN TIEN DEELEN
BEWERKT ONDER LEIDING VAN DR. J. F. M. STERCK
DR. H. W. E. MOLLER, PROF. DR. C. G. N. DE VOOYS
EN C. R. DE KLERK, MET MEDEWERKING VAN
DR. C. G. VAN DE GRAFT, DRS. L. C. 1VIICHELS
PROF. B. H. MOLKENBOER, PROF. DR. J. PRINSEN
DR. L. SIMONS f EN PROF. DR. A. A. VERDENIUS
BANDTEEKENING VAN
PROF. R. N. ROLAND HOLST
TIEN DEELEN
VERSCHENEN
In 3 uitvoeringen onderscheidenlijk 15.—, 22.5o
en 27.5o gld. per deel. Vraag het uitvoerig prospectus bij den boekhandel of bij de uitgeefster.

DR. J. F. M. STERCK

VONDELBRIEVEN
16o Bladzijden
Gebonden f 3.5o
Brieven van en over Vondel in de z7e eeuw. Met fascimile's. Ruim 125
brieven maken een periode van 82 jaar (z600 tot i682) levend voor
ons. In hun briefwisseling geven Hooft, Vossius, Barlaeus, Hugo de
Groot en andere groote geesten onbewimpeld hun oordeel over Vondel.
UITGAVEN VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK N.V.
AMSTERDAM — POSTBUS 6 — SLOTERDIJK

Ter Stadsdrukkerij te Amsterdam is, in opdracht van
het Amsterdamsche Vondel-comite, m bewerking :

C4EDENKBOEK

DE
VONDEL
HERDENKING
1937
RmAcriscommusff: Wethouder E. BOEKMAN, Voorzitter,
Dr. PAUL CRONHEIM Prof. Dr. N. A. DONICERSLOOT ;
D. KOUWENAAR, Secretaris, Prof. Dr. B. H. MOLKENDOER
en Prof. Dr. J. H. ScHoLTE.
;

Het boek wordt geopend met het portret van Vondel naar de
bekende ets van Jan Lievens (165o) en is met tal van illustraties
verlucht. Het gedicht van ALBERT VERWEY „Amsterdam en Vondel"
zal in facsimile worden opgenomen. Ook een pagina van de partituur
van WILLEM PIJPER'S muziek voor den „Patton" alsmede van Ham
BADINGS' muziek voor den „Gijsbrecht van Aemstel" zal worden gereproduceerd. De heer KOUWENAAR geeft, na een inleiding aver
vroegere Vondel-herdenkingen, een overzicht van de viering in
ig37 zoowel in Nederland als in den vreemde. Vooral de feesten te
Amsterdam zullen den vollen nadruk kiijgen. Alle gedurende de
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VONDELS DRAMATISCHE PROBLEMEN
een volledig begrip van Vondels treurspelen kunnen wij
niet blijven stilstaan bij de resultaten, die philologische, litteraire
of cultuurhistorische onderzoekingen ons kunnen opleveren, en
evenmin bij de ethische en religieuze ideal', die men er in heeft op.
gespoord.
In tegenstelling toch tot zijn overige poizie, die uit reacties op ge.
beurtenissen.van.den-dag, uit studie en lectuur, of uit wijsgeerige
overpeinzingen is ontstaan, moet Vondels dramatisch werk zijn voort.
gekomen uit diepere werkingen in zijn zieleleven — een proces, waaraan
natuurlijk ook zijn geestelijke vermogens (eruditie, philosophische en
religieuze denkmethoden, meesterschap over taal, stijl en compositie)
bij de vorming hun aandeel hebben gehad, doch waarvan zij niet de
oorsprong zijn. Voor deze opvatting pleit reeds het oogenschijnlijk zoo
grillige tempo, waarin hij gedurende een tijdperk van 58 jaar zijn dra.
matisch oeuvre tot stand heeft gebracht. Ware zijn wakkere en werk.
zame geest de bron geweest, waaraan zij is ontsproten, zijn dramatische
productie zou een veel gelijkmatiger verloop hebben getoond. De gees.
teswerkzaamheid toch, het gedachtenleven van den mensch, blijft,
eenmaal ontwaakt, zichzelf gestadig ordenend en ontwikkelend, het
geheele leven door vrijwel constant werkzaam.
Het diepere zieleleven echter, dat niet alleen de voedingsbodem is van
phantastische droomen, maar ook van dramatische schepping, heeft
een veel wispelturiger bestaan: het kan even plotseling uit zijn verdoo.
ving opspringen als er weder in terugzinken; het kan tijden lang ver.
schrompeld of gestorven lijken, en dan weer onverwacht uitbreken in
een nieuwe en vruchtbare scheppingsperiode.
En van deze grilligheid legt de ontstaansgeschiedenis van Vondels
treurspelen een zeer merkwaardig getuigenis af. Vooral in de eerste
helft van zijn leven zijn er reeksen van jaren voorbijgegaan, waarin hij
geen enkel drama heeft geschreven. En nu kan het den schijn hebben,
dat hij zich dan andere studieobjecten en litteraire taken had gesteld,
en dus het tooneel jaren achtereen liet rusten — maar waarschijnlijker
lijkt het, dat hij in zulke perioden, door geen ernstige ziels.conflicten
verontrust en in spanning gebracht, geen drama's te schrijven had.
In zijn latere leven echter volgen zijn treurspelen elkaar in een steeds
sneller tempo op, en de vraag doet zich voor, of de crises, die voorheen
Tot
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slechts bij tusschenpoozen zijn innerlijk beroerden, zich geleidelijk als
chronische verschijnselen zijn gaan manifesteeren, naarmate hij ouder
werd.
Dit verloop van het dramatisch scheppingsproces bij Vondel springt
dadelijk in het oog, wanner wij een chronologisch overzicht van zijn
oeuvre nemen. lk meen hierin vijf scheppingsperiodente onderscheiden,
die een aanwijzing kunnen geven omtrent den ontwikkelingsgang van
Vondel als dramatisch auteur.
De eerste periode omvat zijn beide Rederijkersdrama's: Het
Pascha of to de Verlossinge Israeli uit Egypten (1610) en Hierusalem Verwoest,
den Joden tot nadenken, den Christenen tot waarschouwing (1620), die om hun
worm en strekking tot de Moraliteiten gerekend kunnen worden. Zij
kwamen in 's dichters 23e en 33e levensjaar tot stand.
Vijf jaar later begint de tweede periode: Vondels aansluiting bij
het Klassieke Drama, en wel bij de Latijnsche Tragedie van Seneca,
van wien hij twee stukken vertaalt: De Amsteldamsche Hekuba (1625) en
Hippolytus of Rampzalige Kuisheid (1629). Hij voegt er aan toe de vertaling
van: jozef of Sofompaneas (1635), een der naar Seneca's modellers geschre. ,
venLatijschdrm'vnzbewodrinHugeGot.
Bovendien dicht hij, in navolging van deze voorbeelden, twee origineele
stukken: Palamedes oft Vermoorde Onnoozelheid (1625) en Gysbreght van
Aemstel, d'Ondergang yam zijne Stad en zijn Ballingschap (1637).
Het is wel van belang te verifieeren, dat Vondel reeds 50 jaar was,
toen hij met den „Gysbreght" eerst zijn tweede eigenlijke drama had
voltooid, een werk, dat ten onrechte nog vaak als maatstaf voor zijn
dramatisch vermogen wordt genomen. Want in werkelijkheid behoort
het nog tot het jeugdwerk van den zoo uiterst langzaam volwassen
geworden dramaturg in dezen dichter. Wel kondigt het in menig op. ,
zichtjnlaerms pn,arditmeschpzl rt
ten voile gaan openbaren op het oogenblik, dat Vondel bezeten wordt
door een innerlijke aandrift, motieven uit te werken, die uit een psycho. ,
,logischpuntversawodnevrmsta.
manofevrbdst,ngea vndeschiug
persoonlijkheden, die zich tot nog toe hadden weten schuil te houden
in de duistere krochten zijner ziel. Zijn artistieke intuitie wijst hem den
weg naar het lichtende voorbeeld, dat hem tot de volvoering van deze
teak eerst ten voile zal kunnen initieeren: Sophokles. Van hem leert
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hij de groote waarde van den strakken, evenwichtigen bouw en de inten.
sieve concentratie in de uitbeelding van gemoedsimpulsen, het oer.
beeld der waarachtige tragedie, waarvan Seneca's barokke, declama.
torische rhetoriek toch slechts een decadentie beteekent.
De vertaling van E/ektra (1639) opent dan ook de derde periode
in Vondels dramatische carriere. Nu, na zijn 52e jaar, voorloopig geen
vertalingen meer, doch een vrijmoedig, vaak zelfs zeer gedurfd voor het
voetlicht komen der eigen persoonlijkheid in een reeks van werkstukken:
Maagden (1639), Gebroeders, Jozef in Dothan, Jozef in Egypte (1640), Peter en
Pauwels (1641), Maria Stuart of Gemartelde Majesteit (1646), Leeuwendalers
(1647), Salomon (1648).
Dan, na een rusttijd van zes jaar, volgt tusschen 1654 en 1664, dus
tusschen Vondels 67e en 77e levensjaar, de vierde periode. Het is het
tijdperk van zijn hoogste scheppingskracht en volmaakt meesterschap,
waarin 11 imposante treurspelen tot stand komen, die de glorie zijn
gebleven der Nederlandsche dramatiek: Lucifer (1654), Salmoneus (1657),
Jeptha of Offerbelofte (1659), Koning Eclipus uit Sofokles, Samson of thilige
Wraak, Koning David in Ballingschap, Koning David Hersteld (alle van 1660),
Adonias of Rampzalige Kroonzucht (1661), Batavische Gebroeders of Onderclrukte Vrijheid, Faeton of Reukelooze Stoutheid (1663), Adam in Ballingschap
of aller Treurspelen Treurspel (1664).
Hetgeen Vondel na deze roemruchtige reeks nog aan dramatisch
werk heeft tot stand gebracht, is niet veel meer dan een verzwakte
herhaling van, een namijmeren op vroeger op zooveel grootscher wijze
gedramatiseerde onderwerpen. Het is de vijfde of laatste scheppings.
period e, omvattende hetgeen ik zou willen noemen zijn ouderdomsdra.
ma's: naast een viertal vertalingen naar Grieksche dichters nog twee
origineele stukken, die geen nieuwe aspecten meer bieden: Ifigenie in
Tauren uit Euripides en Zungchin of Ondergang der Sineesche Heerschappye
(1666), Noach of Ondergang der Eerste Wereld (1667), Euripides' Feniciaansche
of Gebroeders van Thebe en Sofokles' Herkules in Trachin (1668).
Beschouwen wij Vondels treurspelen naar hun inhoud, dan zien wij nog,
dat hij geleidelijk een aantal trilogieen en cyclussen heeft tot stand ge.
bracht: deJosef-trilogie (Josef in Dothan,Josef in Egypten en Sofompaneas);
de trilogie van den Z ondeval (Lucifer, Adam in Ballingschap en Noah), den cy.
clus der tragische lotgevallen van David en zijn zonen (Gebroeders,Koning
David in Ballingschap, Koning David Hersteld, Adonias en Salomon).
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Voorts zou men dan weder een aantal drama's in bepaalde groepen
ktumen samenbrengen, zooals b.v. die, waarin de lotgevallen van geheele
volken en steden het hoofdmotief vormen (Egypte, Israel, Jerusalem,
Troje, Amsterdam, Keulen, de Batavieren, China). Ook zou men nog
een indeeling kunnen maken naar de bronnen, waaraan Vondel zijn
materie heeft ontleend — den Bijbel, de Grieksche mythologie, de
Christelijke legende, de historie — maar veel meer dan een geordend
overzicht over het totale oeuvre kunnen wij door al zulke classificaties
toch niet verkrijgen, en indien wij met onze beschouwingen niet verder
kwam,en, wij zouden aan den buitenkant blijven dolen van de eigenlijke
problemen, die Vondel ons als dramaturg ter oplossing heeft voorgelegd.
Op een speurtocht naar deze oplossing zullen wij ons moeten bezig
houden met de psychische conflicten, welke ten grondslag liggen aan de
gegevens, welke hij heeft gedramatiseerd. De stelling toch is zeker niet
te gewaagd, dat Vondel slechts door die conflicten kon zijn geboeid
en er zich zOOzeer heeft kunnen „inleven", dat hij er kunstwerken
van kon maken, doordat hij de aanwezigheid van zulke conflicten
ook in eigen aanleg voelde. En in dit verband worden dan zijn ver.
talingen voor ons bijna even interessant als zijn origineelen, en kun.
nen wij mogelijk het antwoord vinden op de vraag, waarom de dichter,
voor het bewerken van klassieke voorbeelden om zich in zijn kunst te
bekwamen, juist deze en geen andere objecten heeft gekozen.Hij moest
dan wei neigingen en spanningen hebben beleefd, die hij in zijn bestaan
van Amsterdamsch burger en huisvader niet heeft kunnen of willen
verwezenlijken, en die hij daarom in de phantasiewereld van tooneei.
figuren en .gebeurtenissen heeft belichaamd. Is dit juist gezien, dan valt
ook elke toevalligheid weg in Vondels keuze zijner onderwerpen, en
gaat zijn dramatisch oeuvre het aspect verkrijgen van ein groot geheel,
het totaalbeeld eener verborgen individualiteit in den dichter, die zich
slechts aan de wereld heeft willen openbaren in de vermommingen van
dram.atis personae. Men zou het ook zoo kunnen omschrijven, dat men
dank zij den tragicus Vondel een tragischen Vondel kan leeren kennen,
dien men uit zijn biographie weinig zou vermoeden.
Hetgeen hij in zijn familieleven, zijn omgang met tijdgenooten, zijn
vriendschappen en vijandschappen, zijn litteraire, politieke en religieuze
twisten heeft ondervonden, kan uit al zijn andere geschriften in over.
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vloedige mate worden saamgelezen — en de Vondelvorschers hebben
ons in dit opzicht ruimschoots van voorlichting gediend. Omtrent
de oorzaken, welke tot het ontstaan zijner drama's hebben geleid, laten
zij ons echter in het duister. Ook de dichter zelf geeft ons in dit opzicht
geen aanduidingen, ondanks zijn wijdloopige en wijsgeerige inleidingen
tot zijn treurspelen. Omtrent de moraal en de ethiek, waarvan hij zijn
problemen heeft doordrenkt, licht hij ons voldoende in; omtrent die
problemen zelf is hij als een sphinx.
Laat ons dan nu een poging ondernemen, om tot de oplossing van dit
raadsel te komen, door van zijn Protagonisten de tragische maskers
of te nemen, ten einde daarachter den mensch Vondel te kunnen
dekken, wien in zijn lange leven niets menschelijks vreemd moet zijn
geweest.
In zijn eerste treurspelen is van den later zoo diep-tragischen Vondel
nog niet veel te bespeuren. Toch zien wij al dadelijk zijn dramatischen
card werkzaam, die zich vermeien wil in tragiek-in-het-groot, in
wat men zou kunnen noemen „werelddrama's": .de lotgevallen van ge.
heele volkeren en steden, massale belevingen en ondergangen, naar
den wil van een goddelijk bestier. Wij zien hierin de zucht naar
grootheid en macht, de lust, om als een dramatische voorzienigheid
te heerschen en het lot te bepalen, niet van enkelingen, maar van
geheele groepen en drommen van menschen. Dit is een trek, dien
Vondel met andere beginnende dramaturgen gemeen heeft. De his.
torische onderwerpen lagers voor den jongen Vondel voor het grijpen;
hij kende zijn Bijbel en was vertrouwd met de klassieken. Te
midden der tragiek eener collectiviteit staan de personnages nog
vrij vaag als individual geschetst, zoodat men hier nog nauwelijks
van karakteruitbeeldingen kan spreken: het zijn meer de gepersonifi.
eerde gedachten en gevoelens der groepen, welke door die figuren spre.
ken.
Tot op zekere hoogte kunnen wij nochthans ook reeds in zijn eerste.
lingen autobiographische elementen waarnemen, motieven uit het
bewuste en onbewuste leven van den dichter. Het feit, dat hij voor
zijn eerste dramatische poging, Het Pascha, de bevrijding van de Joden
uit de Egyptische slavernij tot onderwerp koos, vindt zijn gemakkelijke
verklaring in de ervaringen zijner faznilie, welke een diepen indruk ge•
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maakt moeten hebben op zijn gevoelige ziel. De beproevingen zijner
ouders en vrienden, om den geloove uit Antwerpen verjaagd en rond.
zwervend van Keulen naar Bremen, naar Utrecht, totdat zij eindelijk in
Amsterdam een veilige toevlucht vonden en er in de Warmoesstraat een
soort Brabantsche kolonie stichtten, de dagelijksche gesprekken hierover
aan den huiselijken haard — dat alles was voor den jongen dichter
een bron van dramatische emoties; en de vergelijking der eigen fami.
liegeschiedenis met die der gekwelde en door Mozes naar het beloofde
land gevoerde Joden lag voor den bijbelvasten jongeling zeer voor de hand.
Eveneens is het begrijpelijk, dat Vondel, die in de Brabantsche Rede.
rijkerskamer met kleinere gedichten al gelukkig had gedebuteerd, op
het voorbeeld van zijn gildebroeders ook eens iets groots wilde schep.
pen: een drama, besloten met een „moralizatie", waarin hij de lijn trok
van de „verlossinge der kinderen Israels", over de „verlossinge der
menschheid door den Messias" naar de „verlossinge der Nederlanden
van Spanje". Dit is zijn welbewuste gedachtengang geweest, maar waar
hij zich misschien niet van bewust was, doch wat voor ons, buiten.
staanders, wel duidelijk blijkt, is dat aan den impuls tot de ontwikkeling
dier gedachte zijn ontroeringen over de „verlossing der kinderen
Vondels uit de achtervolgingen der Inquisitie" wel niet vreemd zullen
zijn geweest. Het gevoel, in Mozes te ktumen zegevieren over zijn achter.
volgers en hen in verbond met de Voorzienigheid te kunnen vernietigen,
geeft aan dit drama, ondanks al zijn naleve gebreken, een gloed en over.
tuigende kracht, die wij in het tweede stuk Hierusalem Verwoest missen.
Dit, eerst tien jaar later tot stand gekomen werkstuk, maakt veel meer
den indruk van een „maakwerk". De keuze van het gegeven, de onder.
gang van het Joodsche yolk als goddelijke straf voor zijn afvalligheid,
werd waarschijnlijk minder bepaald door de emotie, dan door religieuze
en ethische overwegingen, die nu eenmaal op zichzelf geen voldoende
voedingsbodem voor een echt drama zijn. Vondels taal is hierin minder
echt, minder doorleefd, veel gekunstelder en opgeschroefder, dan in
„Het Pascha" en het drama krioelt van rhetorische vernuftigheden als
b.v. de verzuchting van Flavius Josephus in den proloog:
Helaas Jerusalem! gedoemd ten zwaard en vier,
Uw hoogmoed is gedaald, uw zonden staan u dier,
Uw zonden staan u dier, uw hoogmoed is gevallen,
En gij ligt onder 't puin begraven van uw waRen.
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Van het Bijbelsche Jerusalem naar het Homerische Troje was voor een
cultuurgeest als Vondel slechts een stap: de parallel lag voor de hand.
Thans echter geen oorspronkelijke poging tot dramatiseeren, doch een
nadichten van Seneca's „Troades" in De Amsteldamsche Hekuba. Hier zien
wij dus den Rederijker zich voor het eerst wenden tot de Idassieken.
Maar, terwijl hij zich als dramaturg door dit werk vertrouwd tracht te
waken met de klassieke compositie-methode, zien wij in de keuze van
het onderwerp en der daarin verborgen moraal een verder schrijden
op den weg, diem hij met de beide vorige stukken had ingeslagen: een
stad, ten ondergang gedoemd door de goden, als straf voor begane
misdaden (bier: de schaking van Helena door Paris), terwijl het groot.
sche visioen van de vernietiging van een geheel yolk en van den onder.
gang der grooten op aarde op zijn phantasie bijzonderen indruk moet
hebben gemaakt. zooals Hekuba in Naar prolong orakelt:
Die op een rijk vertrouwt, en kracht geeft zijn geboden
In een geweldig hof, en niet is voor der Goden
Lichtvaardigheid beducht, en na zijns harten lust
Te reukeloos in weelde en blijde voorspoed rust:
Die spiegel zich aan mij en Troje eens te dege.
't Lot wees nooit klaarder aan, hoe slibb'rig d'opgestege
En pratte vorsten staan. Die pijlers, trots en schoon,
Die zuil van Azien, dat werrekstuk der Goon,
Te gronde is neergestort .. .

Wij weten, welk nauw verband Vondel heeft gelegd tusschen het lot
van Troje en dat van Amsterdam in zijn Gysbreght van Aemstel. Niet
slechts Virgilius' Aeneas is daarbij zijn leiddraad geweest, doch ook in de
„Troades" vindt men plaatsen, die vrijwel woordelijk in den „Gys.
breght" zijn nagedicht. Men vergelijke b.v. Hekuba's droomverhaal
(3e bedr.) met dat van Badeloch (Gysbr. 3e bedr.), of Agamemnons
excuus voor de nachtelijke excessen zijner soldaten (Hekuba, 2e bedr.)
met dat van Van Vooren (Gysbr. 5e bedr.)
In tegenstelling echter tot de vernietiging van Jerusalem en Troje,
is die van Amsterdam niet meer een gevolg van goddelijken toorn,
doch een beproeving, als bittere voorwaarde voor een latere, stralende
herrijzenis, en zoo kon Vondel op de vertwijfeling van Arend:
De groote, aloude stad, vermaard in oorelogen,
Zoo scheeprijk, en voor wie zich zee en stroomen bogen,
Den vreemde en nagebuur en rijken tot ontzag,
Gaat plotseling te gronde en zinkt in eenen slag ..
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ten slotte door Rafael de vertroostende repliek laten geven:
Al leit de stad verwoest, en wil daarvan niet ijzen:
Zij zal tot grooter roem uit asch en stof verrijzen,
Want d'Opperste beleidt zijn zaken wonderbaar . . .

Na de glorificatie van zijn woonstad volgt dan in Maagden die van zijn
geboortestad Keulen, door Attila bedreigd, maar op wonderbare wijze
gered. Maar, zooals in den Gysbreght, te midden van de lotgevallen der stad
de titelheld reeds duidelijk als een tragische Protagonist naar voren
treedt, zoo vormt in „Maagden" de collectieve tragiek der martelaren
nog meer een somberen achtergrond, waartegen een individueel con.
flict scherp in relief is gezet. Dit drama vormt dan ook, na de Elektra.
vertaling van hetzelfde jaar, den overgang naar Vondels derde schep.
pingsperiode, waarin de lotgevallen van individual, in wie hij elementen
uit zijn eigen wezen kon belichamen, hem meer zijn gaan interesseeren
dan die van volksgroepen. En ook wanneer Vondel veel later nog een
enkelen keer tot deze voorkeur uit zijn eersten tijd terugkeert, in Leeuwendalers, De Batavische Gebroeders en Zungchin, dan zien wij ook daar de
historische gebeurtenis toch meer als een omlijsting eener op den
voorgrond treden.de persoonlijke tragiek.
Doch reeds in de tweede scheppingsperiode, dus die waarin hij zich
nog speciaal met de Latijnsche tragedie occupeerde, treffen wij al een
enkel werkstuk aan, dat den lateren dramaturg aankondigt: Palamedes,
dat wij als zijn eerste, werkelijk origineele treurspel kunnen beschouwen.
Wat de fabel betreft — een episode uit den Trojaanschen oorlog —
sluit het aan bij de Hekuba; overeenkomstig 's dichters bedoeling is het
een poetisch-polemische wraakneming over den moord op Oldenbarne.
velt, maar de hevigheid der psychische spanningen, die hier haar onti.
lading vinden, is slechts te verklaren uit het feit, dat Vondel den Raads..
pensionaris als een idealen vader had vereerd.
Met den inzet der derde scheppingsperiode begint de volle openbaring
van den waren tragischen Vondel in uitbeeldingen van zielsconflicten,
welke tot den onvermijdelijken ondergang voeren. En van dit oogenblik
af doemen ook de problemen op, die Vondels kunst tot een zoo over..
tuigend-persoonlijke maken. Bezien wij die problemen nader, dan komen
wij tot de conclusie, dat Vondel zijn geheele leven door bevangen is
gebleven van enkele thema's, die hem als ware dwangideeen hebben
achtervolgd en die hem telkens weer hebben geinspireerd tot het schriji.
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ven van drama's, waarin hij ze, in steeds weer andere belichtingen, tot
uitbeelding bracht.
Daar zijn in de eerste plaats de fatale invloeden, welke de vrouw van nature uitoefent op den man. In de vele gevallen, waarin Vondel dit thema
heeft behandeld, demonstreert hij steeds, hoe die invloeden — zelfs
dear, waar van een reeele wederzijdsche liefde sprake is — onvermijde.
lijk moeten leiden tot een crisis in den man, wanneer hij door de vrouw
in conflict wordt gebracht met zijn geweten en zijn gevoelens van
eer, eerbaarheid of plicht, hetzij tegenover zichzelf, hetzij tegenover de samenleving of tegenover God. Uit al zijn drama's van
dit karakter blijkt ons, hoezeer Vondel in zijn gevoelsleven de
zonde gekend moet hebben, de zinnelijke gebondenheid en dientenge.
volge de zwakheid, met daaruit voortvloeiende smart en alle kwellingen, veroorzaakt door die duistere gebieden der psyche, waarvan de
moderne psychologen en psychoanalysten de mysterien trachten te door.
gronden, maar waarvan alle groote dichters intuitief hebben geweten.
Een tweede belangrijk thema, dat voortdurend bij Vondel opduikt,
is de familietragiek, in noodlottige complicaties tusschen ouders en kin.
deren, wanneer de vader, bewust of onbewust, rampspoed brengt over
het kind, ofwel de zoon zich in vijandschap tegen den vader verheft.
En dit doet ons vermoeden, dat Vondel in zijn sentimenten een kwellende
wrangheid moet hebben gekend, hetzij reeds jong in zijn verhouding
tot zijn ouders, of anders later in die tot zijn eigen gezin, ofwel in beide
situaties. Waar men in zijn biografie slechts een enkel geval vindt
vermeld, kan men aannemen, dat hij deze gezindheden grootendeels
verborgen heeft weten te houden, maar zijn vele drama's aan dit thema gewijd, leggen van de werking van zulke aandoeningen in zijn eigen
wezen een sprekend getuigenis af. Ms gevolg van deze psychische
instelling moeten in den dichter dan ook de driften hebben gewoed,
waarvan Vondels personages zijn bezeten bij hun fatale invloeden en
daden, welke de situaties en tragische ondergangen teweeg brengen.
Vooral de heerschzucht heeft in zijn drama's onder alle omstandig.
heden de rampzaligste uitwerking. Zij blijkt ook een belangrijk element
in zijn bewuste denkleven geweest te zijn, en de vrees voor hear wer.
kingen speelt een groote rol in zijn lyrische en didaktische poezie.
In zijn drama's is zij vaak de sterke drijfveer voor de onheilstichtende
jnvloeden der vrouw of voor de opstandigheid van den zoon.
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Naast de „staatzucht", zooals hij haar bij voorkeur noemt, is het
voorts de uit zwakheid afgelegde ovenjlde belofte, welke vaak bij Vondel de
gevaarlijkste complicaties tevoorschijn roept: het ondoordacht aan God
of een nabestaande gegeven eerewoord, waaraan de mensch zich on.
herroepelijk gebonden voelt en dat hij gestand blijft, ondanks het feit,
dat hij daarmede het geluk of zelfs het leven kan vernietigen van wie
hem het dierbaarst is. De nauwe relatie, waarin Vondels personages
meestal tot elkander staan, geeft dan aan het pathos een bijzonder
pijnlijk karakter: ontgoochelde liefde, geschonden vertrouwen, vader.
leed, moederleed, kinderleed zijn de affecten, waaraan hij zijn schrij.
nendste accenten heeft verleend. En in al zulke gevallen vond de dichter
dan volop gelegenheid tot het ontwikkelen van een geheele scala van
psychische reacties, ontembare hartstochten, van de teederste liefde
tot moordlust en sadisme toe: al zulke hemelsche en helsche machten
breken dan los en doen hun vergeefsche reddingspogingen, of wel hun
vernietigend werk.
Maar, zooals wij den bewusten Vondel kennen als een beheerscht man,
van een hoog moreel besef en een waarachtigen religieuzen zin, met een
streng geweten, zoki ook zien wij het ethos voortdurend krachtig werk.
zaam in zijn tragische figuren, en naast en boven de door hartstochten
veroorzaakte criminaliteiten, overeenkomstig-sterke reacties van schuld.
gevoel, berouw en wroeging, met weder daaruit opwoelende verlangens
naar loutering, genade en verlossing te voorschijn roepen. En zoo is
Vondels dramatische oeuvre ten slotte ontbloeid tot de harmonische
synthese van een door duistere hartstochten vertroebeld gemoed en
een klassiek.evenwichtigen, religieus-geadelden geest.

*

*

*

Wij zullen thans in groote trekken nagaan, hoe deze problemen,
afzonderlijk, of met elkaar gecombineerd, zich in Vondels treurspelen
aan ons openbaren.
Een van Vondels eerste dramatische werkstukken is Hippolytus, een
„vertaaloefening", zegt men gewoonlijk, maar door zijn inhoud zoo
nauw verwant aan hetgeen hij later in eigen werk zou openbaren, dat
het den indruk maakt, of Vondel zich met zijn problemen voorloopig
nog schuil heeft gehouden achter de onaantastbare autoriteit van Seneca.
Hier zien wij reeds dadelijk den fatalen invloed der vrouw in de
gepassioneerde Phaedra, die in samenwerking met de leugenachtige
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Voedster (de domme en amoreele vrouw) Naar door den stiefzoon
versmade liefde wreekt, door hem bij zijn vader Theseus verdacht te
maken en den verblinden koning zocizeer tegen hem op te zetten, dat
deze alle zelfbeheersching verliest en den ongelukkige in den dood drijft.
Ms het onheil is gesticht, beneemt Phaedra zich uit wroeging het leven,
en zoo wordt zij zeer zeker een tragische figuur.
Doch een veel dieper tragiek wordt ontwikkeld in de figuur van den
vader, die, nadat hem de schellen van de oogen zijn gevallen, blijft
voortleven in zijn smart over het verlies van den geliefden zoon en zijn
eindeloos berouw over lichtgeloovigheid en overijlde daad. Zelfs het
motief van de fatale belofte ontbreekt bier niet, waar Theseus zich in
zijn woede beroept op de oude toezegging van Neptunus, hem een wensch
te zullen vervullen en, door thans den god aan zijn woord te houden,
hem dwingt tot de onrechtvaardige daad, Hippolytus te verdelgen.
Zoodoende vormen de zieleschokken in den onbewust-misdadigen vader
toch het eigenlijke hoofdm.otief in deze tragedie van de heillooze erotiek, hetgeen er op zou kunnen wijzen, dat Vondel reeds op zijn 42e
jaar onderhevig zou zijn geweest aan de kwellingen van zelfbeschuldi.
ging, die tot de kenmerkendste eigenschappen zijner dramatiek behoo.
ren.
Josef in Egypten is de oudtestamentische parallel van de Grieksche
Hippolytus-mythe, maar Vondels treurspel op dit thema mist verschil.
lende van de fatale werkingen in Seneca's drama. Immers, Jempsar's
hartstocht, verleidingskunsten en leugens breken wel Josefs geringe
carriere als Potifars huisslaaf en brengen hem in de gevangenis, het.
geen voor hem echter geen ondergang beteekent, dock een noodzaker
lijkheid, om hem op den weg te brengen maar zijn toekomstige groot.
heid. En voor Jempsar behoeft, wanneer zij Naar hartstocht te boven
zal zijn gekomen, Naar avontuur verder geen gevolgen te hebben, daar
Naar wandaden niet aan het licht komen en zij in de oogen van Naar
echtgenoot de „fatsoenlijke vrouw" blijft.
De eigenlijke tragiek schuilt in dit drama in het gekwetste vaderge.
voel, n 1. in het leed van Potifar, wien Vondel een kennelijk vaderlijke
genegenheid voor zijn dienaar heeft meegegeven, en die, meer nog dan
door de vermeende beleediging, zijn vrouw aangedaan, tot in het hart
wordt getroffen door Jozefs onderstelde verraad aan die genegenheid,
zoodat de met tegenzin straffende meester verzucht;
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Maar wat een grooten spijt gevoelt mijn hart van binnen:
'k Moet haten, dien ik niet kan laten te beminnen!
Hoezeer de vrouw niet slechts door immoraliteit, maar even goed
door kuischheid en hoog zedelijk besef noodlottig kan worden voor den
man, zien wij in het merkwaardige drama Maagden. Het is bekend,
dat Vondel hierin het lot heeft uitgebeeld der Engelsche prinses Ursula,
die met 11000 volgelingen een bedevaart naar Rome had ondernomen
en op den terugweg hij Keulen in de handen viel van den Hunnen.
koning en Christenhater Attila, die de geheele schare om den geloove
heeft uitgemoord. Het stuk wordt dan ook beschouwd als een gewijd mar.
telaarsspel, en ongetwijfeld heeft Vondel het ook als zoodanig bedoeld.
Maar terwij1 hij het in deze gezindheid opzette, drong het conflict
tusschen Ursula en Attila, dat op het terrein der erotiek wordt uitge.
streden, zich blijkbaar zekizeer aan zijn fantasie op, dat dit het hoofd.
thema van het drama is geworden. Ursula's schoone lieftalligheid doet
Attila ontvlammen in een fellen hartstocht, die echter machteloos
afstuit op het smettelooze schild harer kuischheid en standvastige gods.
vrucht. Deze hopelooze liefde verlamt Attila's roekelooze activiteit,
hij wil er zelfs het beleg van Keulen en zijn geheele veldheerscarriere
aan opofferen. Maar als hij tot het inzicht komt, dat er voor hem geen
hoop bestaat, overvalt hem als een Ate een plotselinge vlaag van blinde
razernij, die zijn moordlust wekt, zoodat hij op het onverwachtst Ursula
doorsteekt en haar geheele schaar doet uitroeien — een zeer merk.
waardig voorbeeld van den „crime passionel" bij Vondel, met felheid
gedramatiseerd en daarna met hartstochtelijke vereering van het slacht.
offer geboet. Het visioen van Ursula's schim, waarvoor Attila in pa.
nischen schrik uit het beleg van Keulen wegvlucht, duidt op zijn ales
vernietigende wroeging, met als gevolg zijn algeheelen ondergang.

In een vier.tal drama's, nl. Salomon, S almoneus, Noah en Samson, demon.
streert Vondel de tragiek van het huwelijk, wanneer de man, die door
zimielijkheid aan de vrouw is geketend, een willoos werktuig wordt
van haar machinaties, als zij met heerschzuchtige of wraaklustige
bedoelingen misbruik maakt van zijn karakterzwakheid. Het moet
Vondels vrees zijn geweest, door gebondenheid aan een vrouw van zijn
God te kunnen vervreemden, waaraan deze drama's hun gepassioneerdp
'mid en spanning hebben ontleend.
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De door ouderdom verzwakte Salomon weet zich niet te onttrekken
aan zijn in verliefdheid lichtzinnig gegeven belofte, om tezamen met
de jonge en despotische Sidonia wierook te gaan branden in den reeds
op haar gevlei gebouwden tempel voor haar afgodin Astarte. Haar
invloed wint het bij hem gemakkelijk van de tegenwerkende machten:
de waarschuwingen van de Joodsche priesters en de opstandige veront.
waardiging van het yolk. Het einde wordt de scheiding van de gelieven
en rampspoed over het land, onder Gods donderenden toorn.
Salmoneus wordt het slachtoffer der heerschzuchtige Filotimie,
die hem aandrijft, Jupiter te onttronen en zichzelf in diens plaats te
stellen, zoodat zij tot een Juno op aarde zal worden verheven. Hij wordt
door Jupiters bliksem gedood, en zij, in wanhoop over het verlies van
den man, waaraan zij zelf schuldig is, beneemt zich het leven.
Aan deze figuren verwant is het rampzalige echtpaar in Noah: de
grootvorst Achiman en de grootvorstin Urania, eensgezind zwelgende
in de zinnelijke weelde van een polygaam hof. De profeet Noah mope
bulderen tegen bun bandeloosheid en den man onder den indruk bren.
gen van den dreigenden zondvloed, zoodat het er een oogenblik naar
uitziet, dat hij zich te elfder ure nog zal bekeeren — de verleidings.
kunsten van Urania, die hem zijn vele vrouwen van harte gunt en voor
niets ter wereld haar leven van genietingen wil prijs geven, behalen
een gemakkelijke overwinning op zijn zwakke scrupules, hetgeen den
ondergang, niet slechts van het wulpsche hof, maar van de geheele
wereld met zich sleept.
De geschiedenis van Samson en Dalila is to algemeen bekend, dan dat
ik haar hier behoef to releveeren. In Vondels drama van Samsons
wraakneming op de Filistijnen is het merkwaardig, dat Dalila niet als
dramatis persona op het tooneel verschijnt, maar haar fatale invloed
toch voortdurend onder onze aandacht wordt gehouden, als oorzaak
van Samsons ondergang. Haar drijfveer was wraaklust wegens de
rampen, door Samson over haar landgenooten gebracht, en zij had
haar doel bereikt: het geheim van zijn kracht to ontdekken, door den in
zinnelijkheid zwelgenden en daardoor aan haar genade overgeleverden
held to omspinnen met alle listen en grillen, waarover de vrouw van
nature beschikt. Zijn wroeging over de eigen zwakheid is dan ook zijn
bitterste zelfkwelling onder den smaad der Filistijnen, in wier macht
hij thans is gekomen. En wanneer hij, de man Gods der Israilieten, ten
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slotte gedwongen wordt om in den heidenschen tempel der Filistijnen,
met een veile danseres als partner, de scene te vertoonen en dus op.
nieuw te beleven, waarin hij zich eens aan Dalila gewonnen had gegeven,
dan is het, of Vondel heeft willen demonstreeren, dat het minder zijn
aangegroeide haar is, dan wel de walging, zijn dierlijke zwakheid in een
schaam.telooze exhibitie te moeten herhalen, die hem de woedende
kracht verleent am met zijn vijanden ook zichzelf onder het instortende
gebouw te vernietigen.
In al zulke drama's hooren wij den man razen en de vrouwen ver.
wenschen, maar niet minder vervloekt hij zichzelf als een zoo ge.
makkelijke prooi harer listen en lagen, en in zulke momenten beschikt
Vondel over een vurigheid van taal en een overvloed van kernachtige,
verbeten tennen, die geen twijfel laten, hoe de dichter zelf in zijn diepste
innerlijk tegenover het probleem der sexe.verhoudingen moet hebben
gestaan. Men zou haast geneigd zijn te veronderstellen: zijn biographen
zullen wel gelijk hebben, dat zijn huwelijk gelukkig was, maar „God
hoorde hem brommen", en mogelijk heeft hij de uiterlijke rust van zijn
huwelijk gekocht voor den prijs van de hevigste wroegingen en zelf.
verwijten, uit welke obsessies hij geen anderen uitweg wist, clan ze om
te zetten in dramatische symbolen.
Ook in Adam in Ballingschap vervloekt de man na den zondeval de vrouw
en zichzelf, maar toch klinken hier de verwenschingen niet meer zoo
cru en vertwijfeld als in de vorige drama's. Eindelijk, in zijn 75e levens.
jaar, schijnt Vondel zich boven het probleem te hebben verheven, in
een verzoening met de onvermijdelijke tragiek in het duel der sexen.
Zoodoende is hij thans in staat tot een bespiegeling in milde berusting
van het wezen der vrouw, die, zoo geheel anders geschapen dan de man,
slechts zijn kan zooals zij is.
Zijn Eva is een superieure analyse geworden van de vrouwelijke natuur.
In de eerste helft van het drama toont hij haar als het jonge meisje,
dat in zuivere vriendschap haar leven meer en meer doet opgaan in
dat van den verloofde. Daar is zij het onpersoonlijke wezentje, dat zich.
zelf tracht te vormen naar de persoonlijkheid van den partner:
Wat u, mijn lief, alleen vermaakt
En anders niet, zal mij behagen,
Van dat het eerst begint te dagen,
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Totdat de zon haar dagtaak staa.kt.
Gevolgzaamheid, bescheid en stilte,
Een vrolijk hart, een blijde geest,
Voegt d'eerste bruid op 't eerste feest.
Dat God mijn hart in 't uwe smilte!

Het is de volmaakte gelukstoestand, het „Paradijs" der jeugd, waarin
zij meenen, voor eeuwig te kunnen vertoeven. Maar naarmate hun
vertrouwelijkheid groeit, ontwaakt in Eva de vrouw, de natuur, het
„dierlijke", dat den man gaat begeeren, en dit wekt in haar weer die
specifieke eigenschappen, waarmede de vrouw zich wapent, om den
voor haar voortplantingsdrift noodzakelijken gezel te veroveren en thans
in zichzelf te doen opgaan: ijdelheid, coquetterie, nieuwsgierigheid,
lichtzinnigheid, zinnelijkheid. Van dit stadium in haar ontplooiing
wordt een beeld gegeven in de scene, waar Belial haar verleidt. En daar.
na, in de verleiding van Adam, rijpt zij ten volle tot de vrouw, die alle
duivelskunsten weet te hanteeren om den weerstrevenden man te win.
nen: vleierij, ontwapenende vriendelijkheid, aanmoediging, tranen,
verwijten, chantage op zijn afhankelijkheid van haar, door dreigementen
met scheiding — heel dat rijke register, dat de vrouw zoo meesterr
lijk weet te bespelen, en waartegen de man zoo weinig bestand is. En
Adams zondeval, die hierop volgt, is in Vondels symboliek: het huwelijk, dus het verlorengaan van het Paradijs; de overgang van de onbe.
zorgde jeugd naar de werkelijkheid van het leven, met zijn onverbidde.
lijke eischen van harden arbeid, zorgen en angsten — en den dood in
het verschiet. Maar in het huwelijk, dit verbond bij uitnemendheid
„for better and worse", wordt de vrouw de onontbeerlijke troost en
levenskameraad, bereid om de volle consequenties van haar daad te
dragen:
Ik heb dien last alleen op mijne ziel genomen,
hiermede zinspelende op het eigenlijke doel van haar streven, dat ook
het groote doel is van haar bestaan: de zorg voor het voortbestaan van
het menschelijk geslacht.
*
*
*
Het is merkwaardig, dat wij in Vondels geheele dramatische oeuvre
slechts een voorbeeld aantreffen van een met overtuiging uitgebeeld
werkelijk volmaakt huwelijk, nl. in den Gysbreght van Aemstel. Want,
welke hevige stormen over hun hoofd molten zijn gegaan, de ziele.har.
monie tusschen Gysbreght en Badeloch is er nimmer door verstoord.
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Over hun „oprechte trouw" mijmert de dichter in den beroemden vier.
den Reizang, doch hij demonstreert dien ook door Badelochs droom,
waaruit blijkt, hoe haar bezorgdheid intuitief werkzaam blijft, als
haar man in zorgeloosheid alle gevaar overwonnen waant. Hoezeer zij
waarlijk ein met hem wenscht te zijn en onder alle omstandigheden
te blijven, komt ten voile in het licht in de felbewogen crisis.scine
tegen het slot, waar zij voor de keuze gesteld wordt, of met opoffering
van den man haar eigen leven met dat harer kinderen te redden, of met
man en gezin ten onder te gaan. Haar uitroep:
lk zou om eenen man wel bei mijn kinders geven,

die Vondels overpeinzing in den Reizang bevestigt, is van haar zeker
geen ijdele phrase: in de keuze tusschen man en kinderen zou er voor
haar nooit twijfel hebben bestaan. Maar juist deze groote liefde der
vrouw veroorzaakt toch weer een crisis in den man, als zij weigert,
zichzelf en de kinderen in veiligheid te brengen, terwijl hij zich dood
wil vechten, en hem zoodoende in de omnogelijke situatie brengt, of
door te blijven het geheele gezin te gronde te richten, of door een ge.
zamenlijke vlucht zijn hoogste krijgsmansgoed, nl. zijn eer te verliezen,
die hij in het aan deze crisis voorafgegane dispuut met den vijandelijken
parlementair Van Vooren op het spel had gezet. Zoo drijft haar liefde
hem in een tweestrijd, waarbij zijn diepste geweten echter niet is be.
trokken: integendeel, dit wijst hem, in den vorm van den deus.ex.
machina den weg, die door de zuivere intuitie van Badeloch reeds cia.
delijk als de eenig juiste was begrepen: berusting in het onvermijdelijke,
zorg voor het behoud van zijn nageslacht, boven die voor zijn bezittin.
gen, en vertrouwen op toekomstig herstel van hetgeen tijdela verloren
is gegaan.

-

•

•

De tweespalt tusschen vader en zoon, de krenking der vaderliefde
door weerspannigheid en opstand tegen het vaderlijk gezag, met de
onvermijdelijk daarop volgende, zij het met een bloedend vaderhart
voltrokken vernietigende straf — ziehier nog een probleem, dat Vondels
leven moet hebben beheerscht en waarop hij tot in hoogen ouderdom
telkens weer in zijn dramatische verbeeldingen is teruggekomen. De
hoogste vonn van dit conflict: de opstand tegen God.den.Vader werd
ook zijn grootste meesterwerk: Lucifer, het treurspel, dat in het middel.
punt staat van het geheele dramatische oeuvre. Hoezeer in Lucifers
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diepste gevoelsleven zijn verhouding tot God als die van het kind tot
den varier verankerd ligt, verraadt hij-zelf in zijn wroegingsmonoloog:
Te vallen in den vloek der snoodste ondankbaarheid?
Te kwetsen de genade en liefde en majesteit
Des rijken Vaders, bron van alle zegeningen,
Die nog t'ontvangen staan en wat we cede ontvingen?
Hoe zijn we nu verzeild uit onzen plicht!

Ook Adam krenkt den Vader, die hem met zegeningen overlaadt,
dock vergeleken bij de trotsche weerbarstigheid van Lucifer is zijn daad
niet veel meer dan een jeugdzonde en dan — hij heeft zijn excuus:
de naar Vondels opvattingen nu eenmaal onweerstaanbare verleide.
lijkheid der vrouw. Daarom is zijn straf ook zooveel milder dan die van
den voor eeuwig verdoemden Aartsengel: voor den verloren zoon Adam
blijft de terugkeer in zijns Vaders schoot mogelijk.
Lucifer en Adam zijn in Vondels oeuvre de beide groote en afschrik.
wekkende voorbeelden van alien rampspoed, die uit miskenning van
de vaderliefde en uit obstructie tegen het vadergezag moeten voort.
komen, ook in de verhouding tusschen aardsche vaders en kinderen.
Maar aardsche vaders zijn helaas niet onfeilbaar, en zoo kan de tra.
giek ook in hun levee komen, als zij zich moeten bekennen, dat de wan.
daden van hun zonen het gevolg zijn van eigen karakterfouten met
daaruit voortvloeiende verkeerde levenshouding en daden.
Te midden der vele gevadlen, waarin Vondel dit theme heeft uitge.
beeld, doemt vooral de sombere figuur van Koning David op, als de
incarnatie van een zeer wezenlijk element in Vondels psyche.
Reeds in de 3e scheppingsperiode toont hij ons David in het grootsche
drama Gebroeders, dat Vossius deed uitroepen: „Scribis aeternitati".
Daarin ligt de oorzaak der crisis in het verre verleden, nl. in Sauls
misdaden, begaan aan de inwoners van Gabaon. Hun daardoor gewekte
onverzoenlijke haat jegens zijn nageslacht duurt nog voort onder
Davids regeering. Ms dan het land geteisterd wordt door droogte en
hongersnood, weten de Gabaonners uit deze ramp politieke munt te
slaan, door het, in complot met den wraakzuchtigen Aartspriester
Abjathar, te doen voorkomen, of dit onheil een straf des hemels is voor
de misdaden van Saul, en naar Gods uitspraak slechts opgeheven kan
worden door het verdelgen van diens geheele nageslacht.
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David, de man Gods, die Merin een beslissing moet nemen, kan
zich niet aan de uitvoering van het orakel onttrekken zonder zijn godsvrucht verdacht te maken — hoezeer hij ook (en dit schemert in het
dreuna duidelijk door) den uitleg wantrouwt, dien de louche Abjathar
er aan heeft gegeven. Daarbij komt nog, dat hij door zijn huwelijk met
Sauls dochter Michol nauw geparenteerd is aan diens nakomelingen,
en het geval wordt voor hem nog gecompliceerder, doordat zich onder
de aangewezen slachtoffers ook nazaten bevinden van zijn gestorven
zwager en boezemvriend Jonathan. Zoodoende wordt Davids tragiek,
dat hij, in het belang van het land, zijn koningsplicht moet stellen boven
den trouw aan zijn familie en, tegen beter weten in, zelf het doodvonnis
moet uitspreken over zijn geliefde beschermelingen.
In Koning David in Ballingschap ondergaat hij het vaderleed in vollen
omvang, maar nu door hem gevoeld als een straf voor zijn eigen daden,
nl. den roof van Berseba en de misdaad, begaan aan haar echtgenoot
Urias, dien hij in den dood heeft gezonden, om de vrouw te kunnen behouden. Al moge hij blindelings gehoorzaamd hebben aan den onverbiddelijken drang der natuur, die zijn hartstocht voor Berseba noodig
had, om het phenomeen Salomon voort te brengen, het schuldgevoel,
waarmede de conscientieuze David zijn ziel heeft belast, is er niet
der drukkend om. En het wordt nog aanzienlijk verzwaard door zijn
bevoorrechting van dit kind-van-de-liefde, dat hij met voorbijgaan
van zijn oudere zonen als troonopvolger aanwijst. Schuldbesef tegenover
Urias, schuldbesef tegenover zijn kinderen hebben zijn wilskracht en
activiteit dermate verlamd, dat hij een gemakkelijk te overwinnen tegenstander blijkt van zijn verongelijkten zoon Absolon, die hem vrijwel
zonder slag of stoot uit Jerusalem verdrijft en zich meester maakt
van den troon.
De wijze, waarop hij daarbij tevens bezit neemt van zijns vaders
„bedgenooten", is een detail in het Bijbelverhaal, waarop Vondel in zijn
dramatiseering van het geval met ijver het volle licht laat vallen:
hij laat dezen harem zelfs als Rey optreden.
Maar Davids liefde voor Absolon kan door de smart over diens
vergrijp niet worden gesmoord, integendeel, smart en liefde worden
in deze wisselwerking slechts versterkt, zooals dit zoo aangrijpend blijkt
uit het aansluitende drama Koning David Hersteld. In de tegenactie tegen
den opstandeling blijkt David, de eertijds zoo machtige krijgsheer,
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volkomen besluiteloos en passief, verloren in zelfaanklacht en zelf-i
vertwijfeling, zoodat zijn aanvoerders en bondgenooten het initiatief
moeten nemen, om hem op den troon te herstellen. En als zij hierin
door een snelle overwinning gemakkelijk slagen, is zijn eenige zorg, dat
Absolon in de algemeene slachting gespaard moge worden. Maar een
vergrijp aan de kroon moet met den dood worden geboet en ondanks
de smeekbeden van den vader wordt de zoon gedood. Zoo staat dan de
oude David ten slotte als een toonbeeld van de uiterste ellende, gebroken door smart over het verlies van een zeer geliefd kind, en gefolterd
door het besef, zelf de oorzaak te zijn van diens wandaden, die zijn onder.
gang na zich moesten sleepen.
Het onheil, door David over zijn geslacht gebracht, woedt dan nog
voort in de broederveete, welke Vondel in zijn Adonias heeft uitgebeeld.
Hier komt Davids tweede zoon, Adonias, in opstand tegen Salomon,
die inmiddels koning is geworden, in een complot, waarvan ook de
Aartspriester Abjathar, diem wij reeds in Gebroeders hebben leeren kennen, een der aanstichters is. Het merkwaardige is bovendien, dat Vondel
hier de hofintrigue combineert met een liefdestragedie, van een geheel
ander karakter dan wij overigens van hem gewend zijn. Hij intro.
duceert in dit drama nl. de jonge Abizag, het mooiste meisje, uit de
stammers Israds gekozen, om Davids laatste levensdagen te verkwikken
in een huwelijk, dat zuiver platonisch is gebleven.
Adonias vraagt haar ten huwelijk met de geheime bedoeling, daar.
door de gunst van het yolk te winnen, daar volgens een aloude Ooster.
sche overlevering diegene koning zal zijn, die de weduwe van den over.
leden vorst huwt. Het bijzondere wordt nu, dat Adonias, die aanvanke.
lijk slechts liefde voor haar veinsde, geleidelijk door een ernstige liefde
tot haar schoonheid en zielenadel wordt aangegrepen, terwijl Abizag,
die geen vermoeden heeft van de intrige, waarin zij wordt verwikkeld,
in hem haar eerste groote liefde beleeft. Salomon echter doorziet den
eigenlijken politieken opzet en spreekt over zijn broeder het doodvonnis
uit en dit beteekent tevens het rampzalig einde der geluksverwachtingen
van een der teederste vrouwenfiguren in Vondels geheele dramatische
oeuvre.
Ook in Josef in Dothan had Vondel reeds eerder de broederveete in
hetzelfde licht gesteld, als in het zoo juist genoemde drama, door voortdurend op den achtergrond der gebeurtenissen de figuur van den vader
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Jacob te suggereeren. Veel meer dan Josefs genialiteit is het zijn bevoor.
rechting door den vader, die de broeders tegen hem in het harnas
jaagt, en de kwellingen, Josef aangedaan, hebben tot eigenlijk doel, in
hem den vader te treffen. Het leed van Jacob over het verlies van zijn
liefste kind wordt in het drama vertegenwoordigd door Ruben, en
het is alweer kenmerkend voor Vondel, dat hij hem het stuk laat be.
sluiten met een weeklacht, die niet zoozeer Josef als den zwaar beproef.
den vader betreft:
Och, d'ouders teelen 't kind en maken 't groot met smart:
Het kleene treedt op 't kleed, de grooten treen op 't hart.
Nog in een tweetal drama's heeft Vondel op een wel zeer indruk.
wekkende wijze het leed uitgebeeld van den vader, die door eigen schuld
den ondergang van het geliefde kind bewerkstelligt, nl. in Jeptha en
Faeton. Het eene is ontleend aan den Bijbel, het andere aan de Griek.
sche mythologie, in beide is een overijlde belofte van den vader oor.
zaak van de katastrophe, en in beide staat de vader aan het slot in
wroeging en verlies van alle levensvreugde. De schuld van Jeptha is
echter veel grooter dan die van den zonnegod Febus. Jeptha's belofte
toch is een vrijwillige aan God, die haar niet van hem heeft geeischt,
en zij is bovendien een zeer goddelooze, daar er alle waarschijnlijkheid
bestond, dat er een menschenleven mee zou zijn gemoeid: het eerste,
hem uit de stadspoort tegemoet tredende levende wezen te zullen of.
feren als dank voor een gewenschte overwinning. Dit is bovendien
een gelofte uit puur egoisme, waarvan hij had kunnen beseffen, dat
zij Gode Diet welgevallig kon zijn. Het drama heeft het verloop van een
starre Grieksche noodlotstragedie. Als om hem te straffen voor zijn
roekeloosheid en hem te tarten, zijn woord gestand te blijven, zendt het
lot hem het liefste wezen tegemoet, dat hij op aarde bezit, zijn dochter,
die den zegevierend terugkeerenden veldheer jubelend komt begroeten.
Nu komt Jeptha in de dwangpositie te staan tusschen den trouw aan
rijn eens gegeven woord en zijn vaderliefde. In frenetieke halsstarrig.
heid, als door een Ate verblindt, houdt hij zich aan het eerste. Noch het
besef van zijn wreedheid tegenover zijn kind, noch dat van de matelooze
ellende, die hij zichzelf en zijn vrouw gaat aandoen, noch ook de ver.
maningen en bedreigingen der priesters, die hem het onheilige zijner
belofte voorhouden, kunnen hem van zijn waanziimig fixe" ge.
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nezen. Maar als de gruweldaad is volbracht, komt de plotseling ontr
nuchterde tot het verschrikkelijk inzicht zijner onmenschelijke daad
en in brandende wroeging vervloekt hij zichzelf:
Schelmsche dochterslachter,
Aartsmoordenaar, bloedschender, wetverachter,
Die naar den mond der wetgeleerden noch
Gods priesters niet wou luisteren. Och, och,
Nu gaan te spa, te spa mijn oogen open!

Vergeleken bij de misdaad van Jeptha begaat Febus slechts een kleine
fout, maar de gevolgen zijn er niet minder ontzettend om. In zijn vreug.
de om het wederzien van zijn zoon en in zijn goedbedoelde haast, hem
te troosten over den rondgestrooiden laster, dat hij niet de zoon van
Febus zou zijn, belooft hij hem a priori, ten bewijze van zijn ware af.
stamming, zijn liefsten wensch te zullen vervullen, en naar godenaard
bekrachtigt hi; die belofte met een eed. Hij kon niet vermoeden, dat de
knaap zooiets dolzinnigs zou verlangen, als het besturen van den zonne.
wagen, en nog minder, dat Faeton ondanks alle waarschuwingen en
smeekbeden zijn vader aan het gegeven woord zou houden. Febus
doet ook waarlijk alles wat in zijn vermogen ligt, om een ramp te voor.
komen, ook nog, nadat hij noodgedwongen toegeeft. Hij overstelpt zijn
zoon met raad en instructies, volgt in angst en beven diens dolle tocht,
en als de zon op hol slaat en het heelal in brand zet, zoodat de vertoornde
goden den dood van den waaghals eischen, smeekt en pleit hij harts.
tochtelijk om het leven van zijn kind. En wellicht zou Jupiter in zijn
sympathie voor zoon en kleinzoon, nog wel genadig zijn geweest, was
daar niet Juno, de Olympische echtgenoote, die, niet minder dan haar
aardsche collega's, haar wil bij den man weet door te drijven en hem
dwingt, Faiton met zijn bliksem te treffen. Zoo wordt ook dit drama
weder besloten met het pathos van den vader, die het verlies bejamxnert
van een geliefd kind, welks ondergang hijzelf, nu onwillens, heeft ver.
oorzaakt.
Van Faiton althans wordt aangenomen, dat Vondel Merin zijn eigen
leed heeft uitgeklaagd over den ondergang van zijn in het leven zoo
jammerlijk mislukten zoon. Is dit zoo, dan verkrijgt Febus' antwoord
op Jupiters vermaning, zijn ambt weder op te vatten, wel een zeer aan.
grijpende beteekenis:
1k heb dat lastig ambt bekleed een rij van jaren,
Van 's werelds aanvang, en nooit dag noch uur gerust,
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En word dus snood beloond. Zoo u de moeite lust,
Of iemand anders, laat hem deze last aanvaarden.

En:
Al d'aarde, in rouw gezeten,
In flare duisternis verlaten en vergeten,
Gevoele wat het is en inheeft, mijnen zoon
Te moorden, mijne ZOD te raken aan haar kroon.
lk zweere, in eeuwigheid geene oogen toe te lichten.

Klinkt dit niet, of den ouden, moeden en verbitterden dichter ale
lust is vergaan, nog verder zijn licht over de menschheid te doen
schijnen?
*
* *
Wij hebben thans in een kort bestek vrijwel al Vondels treurspelen
de revue laten passeeren, om aan te toonen, hoezeer het geheele dra.
matische oeuvre door de hierboven omschreven hoofd.thema's wordt
beheerscht. Onbesproken lieten wij in dit verband de beide martelaars.
drama's Peter en Pauwels en Maria Stuart, die, als uitingen van Vondels
ontroeringen ingevolge Ain overgang tot het Katholicisme, op zichzelf
staan.
Er blijft ons nu nog over, iets te zeggen over zijn vertalingen naar
Grieksche auteurs. Na het voorafgaande zal het duidelijk zijn, dat bij
de keuze dezer tragedies de psychische problemen, die erin zijn uitge.
werkt, een belangrijke factor zullen zijn geweest. Elektra (de moeder.
moord op goddelijk bevel, als vergelding voor de misdaad, aan den
vader begaan); Koning Edipus (de onbewuste moord op den vader,
gevolgd door het — eveneens onbewust-bloedschendige huwelijk met
de moeder); Ifigenie in Tauren (de dreigende ritueele doodslag van de
zuster op den haar onbekenden broeder, gevolgd door herkenning en
redding); Feniciaansche (wederzijdsche broedermoord als consequentie
van het gezamenlijk den vader aangedane leed); Herkules (ondergang
van den man, ingevolge de jaloezie van de vrouw).
Men ziet: al deze thema's zijn even zoovele varianten op de onder.
werpen, die wij van het begin van Vondels carriere als dramatisch au.
teur tot in zijn hoogsten ouderdom telkens en telkens weder zijn tegen
gekomen. Wanneer wij in den hier besproken geest de drama's van
Vondel bestudeeren, zal de overtuiging veld winnen, dat wij hierin
derdaad de symbolisch-verhulde autobiographie van den raciest ver.
borgen Vondel voor ons hebben,
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Friedrich Hebbel heeft, lang voor de ontdekking der psycho-analyse,
eens van Shakespeare verklaard: „Dass Shakespeare Morder schuf,
war seine Rettung, dass er nicht Morder zu werden brauchte". Wie
anders dan een dramaturg zou in staat kunnen zijn, zOO treffend het
wezen van den dramaturg te definieeren! Op dezelfde wijze zouden
wij van Vondel ktumen zeggen: Hij heeft vele rampzalige, in zichzelf
verstrikte en ten ondergang gedoemde figuren geschapen, en dit is zijn
redding geweest uit het gevaar zelf in zielsvertroebelingen ten onder
te gaan.
Had Vondel zijn drama's, in een over de geheele wereld bekende taal,
of, zooals bv. Ibsen, in een gemakkelijk te vertalen vorm geschreven,
zijn roem zou niet minder zijn dan die der grootste dramaturgen en
zijn oeuvre zou niet minder hebben bijgedragen tot de studie der moderne psychologen dan dat van een Sophokles of een Shakespeare.
*

*

Het is te begrijpen, dat Vondel voor zijn groote visie op het mensche.
lijk leven en zijn machtige concepties van psychische reacties op zware
ondervindingen, zich ook een adaequaten vorm koos, en dat hij — die
aan het begin van zijn carriere niet veel anders vertoond zag dan het
vormlooze Rederijkersdrama zich met hartstocht wierp op de groote
klassieke voorbeelden. Daar vond hij het drama, zooals hij het zich in
zijn schoonste verbeeldingen7moet hebben gedroomd: den woelenden en
barnenden inhoud, geboeid in den volmaakten vorm van evenwichtigheid
en monumentalen eenvoud. Langzaam, met taaie volharding en indringende scherpzinnigheid, heeft hij, zich verdiepend in die bewonderde voorbeelden, den vorm veroverd, waarin hij zijn verbeeldingen,
overeenkomstig zijn bedoelingen, tot volledige uitdrukking zou kunnen
brengen. En sinds hij, na zich aanvankelijk tot Seneca te hebben gewend, achter dezen de figuren der Grieksche tragici in het perspectief
der tijden zag oprijzen, heeft bij zich steeds gemakkelijker in den klassieken stijl weten te bewegen. Alle daarin mogelijke modulaties heeft hij
aangegrepen, om voor zijn concepties de zuivere sfeer en de juiste
expressie te vinden.
Zijn onfeilbaar dramatisch instinct blijkt bij elk onderwerp uit zijn
keuze van die momenten in de fabel, die bij uitstek de groote crisis in
het leven zijner personages belichten. Steeds ontwikkelt hij in de brandpunten zijner drama's prachtige, beklemmende situaties, waarin de
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conflicten zijner helden met hun antagonisten en met zichzelf in al
hun hevigheid tot uitbarsting komen. Telkens en telkens weder ontwaren
wij, hoe geniaal-zuiver hij heeft aangevoeld, hoe menschen van het door
hem geschapen psychische gehalte zich in zulke oogenblikken gedragen
en op de gedragingen hunner wederpartijen reageeren. Die reacties zijn
niet alleen volkomen bevredigend, maar vaak zelfs ware openbaringen.
Volkomen rechtvaardig laat hij zijn figuren steeds uit hun eigen wezen
handelen en spreken, en met onfeilbare intuitie springt hij als het
ware voortdurend van de eene persoonlijkheid in de andere over, om
ieder op zijn beurt zich te laten uiten, overeenkomstig diens aard en
bedoelingen en in harmonie met de situatie van het oogenblik, alles in
een rijk-geschakeerden en natuurlijken spreektoon.
En dit houdt in, dat Vondel, naast een groote psychologische intuitie,
de gave bezat, een voortreffelijken dialoog te schrijven, terwijl hij toch
als vorm voor zijn teksten nooit anders heeft gebruikt, dan den gepaard
rijmenden Alexandrijn, hoogstens, in een enkel drama, ingekort tot
vijfjamben, of, in sommige scenes, tot viervoetige, strophisch gerangschikte verzen. Hoe meer men zich in zijn stijl verdiept, hoe grooter
onze bewondering wordt voor de geniale gemakkelijkheid en soepelheid, waarmede hij dezen einvormigen versbouw heeft behandeld,
met zijn tallooze variaties, als hij, geheel in harmonie met de stemming
en de bewogenheid van het oogenblik, zijn caesuren verlegt, verdubbelt,
enjambementen aanbrengt, en zonder ooit het karakter van het vers
verloren te laten gaan, zijn phraseeringen „over de maatstrepen been"
laat loopen. Zoo heeft hij, met al zijn woordenrijkdom en klankenpracht,
met zijn uitgewerkte beeldspraken en Homerische vergelijkingen en
met zijn dikwijls onder wijde Bogen gespannen, ingewikkelde perioden,
een dramatische taal geschapen, die tegelijk de hoogste poezie en een
zuivere, praegnante spreektaal blijkt te zijn.
Statig en breed is hij in de stemmingsrijke inleidingen en exposities
zijner motieven, en geleidelijk doet hi; door de ontwikkeling heen het
drama stijgen in spanning der emoties, tot de crisis uitbreekt in al haar
felheid en vernietigende kracht. In de constructie der dan bereikte
conflictscenes heeft hij zich gericht naar het voorbeeld der Grieksche
tragedie: om beurten laat hij de tegenstanders in een hartstochtelijke
oratie hun standpunt uiteenzetten, waarna dan de strijd losbarst in
distichons, stichons, somwijlen hemistichons van wederzijdsche ideeen
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en argumenten, waaronder de eigenlijke botsing van karakters en harts.
tochten wordt uitgestreden, in een vonkenschietend duel, snel, scherp,
bliksemflitsen van reacties, van gedachte op gedachte, impuls op im.
pals, in steile climaxen, abrupte wendingen, inzinkingen en weer nieuwe
uitlaaiingen.
De klassieke stijl brengt ook mede, dat zulke conflictscines afgewisseld
worden door breed-uitgewerkte epische fragmenten en ook hierin zien wij
Vondels dramatischen aard werkzaam, waar hij, door de meest gede.
tailleerde verhalen en beschrijvingen heen, de opstuwende spanning
weet vast te houden.
Wij denken hier natuurlijk dadelijk aan het Bodeverhaal, als een der
karakteristieke onderdeelen van het klassieke drama, en dat dus ook
bij Vondel in welhaast ieder treurspel aanwezig is: het omstandig,
sterk beeldend en fel bewogen relaas eener niet op het tooneel uitgebeelde katastrophe, die zoo juist heeft plaats gehad, en waarvan een
ooggetuige verslag komt uitbrengen. Het zijn beschrijvingen, doch zij
beteekenen daarom nog geen stilstand in den stroom der dramatische
gebeurtenissen. Ook al hebben zij betrekking op feiten, die inmiddels
reeds hebben plaats gevonden, en zijn zij dus schijnbaar retrospectief —
door de kunst van den Dramaturg wordt in en door de ontwikkeling
van zulk een reciet het recente verleden weder in het tegenwoordige
gerukt, en beleven de toehoorders de katastrophale feiten, alsof deze
voor hun oogen plaats grijpen. Die kunst is niet in de eerste plaats gelegen in de stijlfiguur, dat de verhaler soms van het imperfectum overgaat naar het praesens: deze schijnbaar stylistische truc is het resul.
taat van een diepere psychische werking in den verteller. De Drama.
turg kiest immers voor zulk een reciet geen streng-objectieven, koel de
feiten ziftenden en ordenenden historicus, en nog minder een haastigen,
oppervlakkigen en door sensatielust gedreven, banalen verslaggever,
doch iemand van een diep en edel gemoedsleven, vervuld van liefde
en warme aanhankelijkheid jegens de tragische figuren, wier onder.
gang hij heeft moeten aanschouwen. De aanblik van de ramp heeft
hem dan zeKizeer geschokt, een dusdanig tumult van ontroering in hem
ontketend, dat hij bij de ontmoeting met een sympathiseerend
raar zijn hart moet ontlasten. Zijn hevige emoties prikkelen zijn ver.
beelding en daarmede zijn beeldend vermogen; en hij wordt wel.spre.
kend, als hij in een woordenstroom uitlaat geeft aan zijn overkropte
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gevoelens. Al vertellende raakt hij als het ware „in trance" en ziet hij
de ramp in Naar geheele verloop weer duidelijk vocir zich. Hij kan er
zoo in opgaan, dat hij niet alleen de woorden der getroffenen weet te
herhalen, maar hen zelfs aanspreekt en hun van uit zijn eigen gevoel
van machteloosheid om het onheil of te wenden, vermaningen, waar.
schuwingen, of woorden van medelijden en troost kan toevoegen.
Het is dit psychisch proces in den verteller, dat de overeenkomstige
emoties, en daarmede het visueel vermogen van den toehoorder wekt,
zoodat deze als met gesloten oogen het vreeselijke zich ziet ontvouwen.
En het is wel zonder meer duidelijk, dat de dramatische werking van
zulk een reciet door geen tooneelinrichting, geen lichteffect, geen truc
van „const. en vliegwerk" kan worden geevenaard.
Nog een tweede episch verschijnsel in Vondels dramaturgie vraagt
onze aandacht. Herhaaldelijk kunnen wij waarnemen, hoe Vondels
personages toegeven aan de behoefte, om zich in het verleden te verdiepen
en erover te spreken — en dan vooral openbaart de dichter zich als een
groot en scherpzinnig psycholoog. Want zooals romantics en neo.r
romantici in hun historische drama's niet zelden het grovere effect
hanteeren, schimmen van afgestorvenen ten tooneele te voeren, om aan
duistere gebeurtenissen uit het verleden te herinneren, zoo zien wij hoe
bij de personages in het Idassieke en pseudoklassieke drama in nood.
lottige oogenblikken angstaanjagende spoken uit het verleden in hun
eigen geest opdoemen: spoken van personen, zoowel als van daden en
ondervindingen, van woorden zelfs, veel vroeger gesproken en als onbe.
langrijk lang vergeten, maar die hen er thans aan komen herinneren,
dat zij het zijn geweest, die invloed hebben uitgeoefend op hun levens.
loop. Soms verschijnen die herinneringen in den droom en nemen de
gedaante aan van vizioenen, en dan vernemen wij er van in het Droom.
verhaal — maar vaker nog duiken zij op in het wakend brein en het
ontrust gemoed, en wekken de onweerstaanbare behoefte, om er over
te spreken.
Ook Vondel wist, hoezeer het heden niet is een op zichzelf staand moment in de wisseling der tijden, dock hoe al hetgeen de mensch beleeft,
ten nauwste samenhangt met gebeurtenissen zelfs uit een verren,
schijnbaar reeds lang vergeten tijd. Uit het feit, dat die in kritieke
oogenblikken uit de diepten van het onderbewustzijn weder kunnen
opwoelen, bemerken wij dan, hoe dat verleden in den mensch is blijven
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voortbestaan, en hem onafwendbaar heeft voortgestuwd op den weg
naar de fataliteit, die hij thans beleeft. Het als in een flits doorzien van
het causaal verband tusschen het duistere verleden, het fatale heden en
de dreigende toekomst, en de daaruit voortspruitende onbedwingbare
behoefte, er van te gewagen, is een dramatisch effectmiddel, welks
werking bij Vondel van niet minder kracht is, dan bij zijn groote voor.
gangers. Dat zijn die momenten in de crisis, wanneer de personages
in hevige opwinding hun oude en verbleekte herimiering ophalen, als
hartstochtelijke motiveeringen van een ingenomen standpunt, of als
overweging van het vcicir en tegen eener moeilijk te nemen beslissing,
of wel als het bewijs van hun inzicht in de oorzaken hunner benarde
positie.
Van deze karakteristiek zijn meestal reeds dadelijk Vondels openings.
monologen, wanneer iemand zich rekenschap geeft van den toestand op
het oogenblik, waarop het drama begint. Dan gaat hij het verleden na
en de gebeurtenissen, welker consequenties thans zichtbaar worden.
De geheele stemmingstoon van zulk een herdenking is dan in over.
eenstemming met de gevoelens, waardoor die herinneringen worden
opgewekt, zoodat het verhaal, dat bedoeld is als een „expositie van
hetgeen het publiek moet weten, om de situatie bij het begin van het
drama te kunnen begrijpen", komt te staan in den toonaard der ge.
moedsgesteldheid van hem, die haar uitspreekt.
Meesterlijk is ook Vondels hanteering van het zoo bij uitstek drama.
tische machtsmiddel der tragische ironie, die zoowel uit de situatie als
uit den tekst zijner personages tot ons kan spreken, en aan zulke ma.
menten een beangstigende beklemming verleent. Hoezeer kende hij
het geheim, waardoor een Sophokles zoo groot is, als hij zijn personages
handelingen laat bedrijven, waarmede zij hun redding uit het gevaar,
ofwel het geluk van zichzelf of van anderen beoogen, maar waardoor zij
juist onherroepelijk de katastrophe teweegbrengen! En hoe vaak laat
hij zijn personages zich onbewust uiten in bewoordingen, die in tegen.
stelling blijken met den toestand waarin zij onwetend verkeeren, be.
woordingen, die den met de fabel bekenden toeschouwer zoo onheil.
spellend in de ooren kunnen klinken. Ik zou hiervan vele voorbeelden
ktumen citeeren, maar beperk mij tot het openingsbedrijf van den
Gysbreght van Aemstel, dat van het eerste tot laatste woord in den toonaard
der tragische ironie is geschreven: Gysbreghts voorbarige vreugde
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over de opheffing van het beleg; Willebrords zelfingenomenheid met
de wijze, waarop hij meent, den vijand tot den aftocht te hebben bewogen; Arends overmoedige branie op het oogenblik, dat hij met den
spion Vosmeer onwetend ook het onheil in de stad haalt; Gysbreghts
zorgeloosheid bij het vrijlaten van den verrader; en ten slotte het uit.
bundige overwinningslied van den Rei. Hoe bevangt ons de ontsteltenis
over dit alles, wanneer wij terstond in het tweede bedrijf worden inge.
wijd in de ware bedoelingen van den vijand!
Ten slotte zou ik nog eenige woorden willen wijden aan de katharsis,
het louterend en berusting brengend element, dat over het algemeen
zoo sterk inhaerent is aan het ware dramatische instinct, en dat ook uit
Vondels drama's overtuigend tot ons spreekt. Daardoor verkrijgen de
worstelingen der hartstochten en de aangrijpende ondergangen hun
hoogere, verzoenende beteekenis. Wij ontmoeten de katharsis niet slechts
in de verklarende of voorspellende en hoop wekkende epilogen — al
of niet door een ex-machina-figuur gebracht — maar zij openbaart
zich evenzeer in de afsluitingen der bedrijven: de Reizangen, wanneer
deze het karakter hebben van lyrische overpeinzingen, alsof de dichter
dan zelf, na de psychische tumulten, die hij in de zoo juist afgespeelde
scenes had ontwikkeld, de daardoor in zijn eigen gemoed ontstane
spanningen ontlaadt in glanzend-louterende bespiegelingen en verheerlijkingen. Het is dan ook wel kenmerkend voor de intensiteit van Vondels
deelnemen aan de zieleschokken zijner personages, dat de allerschoon.
ste zijner lyrische openbaringen juist te vinden zijn in de reien zijner
treurspelen.
Feitelijk zijn zijn treurspelen geheel doortrokken van den zuurdeesem
der katharsis, die gestadig doorwerkt in de duistere woelingen en fatale
neigingen, en in de personages geleidelijk het inzicht doet rijpen van
de oorzaken der eigen schuld, de wroeging wekt en daarmede het bran.
dend verlangen near verlossing en genade, waardoor de Dramaturg
ook de pijnlijkste situaties en meest drastische gebeurtenissen tot
een hooger en voornaam-moreel niveau weet te verheffen.
*
*
*
Men dringt niet zoo gemakkelijk door tot in alle geheimen van Vondels
kunst. Zij eischt van ons veel tijd, aandacht en gerijpt levensbesef en het
gaat met haar als met alle groote en waarachtige kunst, dat zij ons tel.
kens nieuwe schoonheden openbaart, naarmate wij ons er meer en meer
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in verdiepen. De studie van Vondels drama's kan volgens verschillende
methodes worden aangevat en de hier door mij gevolgde is er een van.
De uitkomsten van al zulke onderzoekingen tezamen echter ons
niet de groote en levende beteekenis van dit oeuvre kunnen openbaren,
zoolang het tooneel ons daarbij niet krachtig behulpzaam is.
Wij weten, dat Vondels dramatische oeuvre niet populair is in Neder.
land, en dat men heeft getracht, den strijd tegen deze impopulariteit
aan te binden door het lezen er van te bevorderen. Maar hier schuilt
toch een misverstand. Want om Vondels dramatische teksten werkelijk
te kunnen beleven, moet de leek ze hooren en zien spelen, en de taak,
die men aan litteratoren en leeraren zou willen toevertrouwen, is in
wezen de taak van den tooneelspeler.
Wij staan hier voor een overeenkomstig verschijnsel, als in de muziek.
Een muziekgeleerde zal in een orkestpartituur alle noten en teekens,
alle phraseeringen, harmonische en contrapuntische verschijnselen
nauwkeurig kunnen aantoonen; hij zal ons met al zijn verklaringen en
toelichtingen toch geen heldere voorstelling van het kunstwerk ktumen
geven, noch in de meeste gevallen voor zichzelf zulk een voorstelling
kunnen vormen, zoolang hij en wij het niet hooren klinken. Want dat
vermag slechts de kunstenaar: de musicus en bovenal de dirigent.
Zoo is het ook gesteld met het lezen van dramatische teksten, in hooge
mate met die van Vondel. Alle geheimen van woordenkeus, zinsconstruc.
ties, stijlfiguren, beeldspraken en versbouw, van karakterteekening
en dramatische compositie mogen voor ons worden opgehelderd —
en wie zou de groote waarde van zulke onontbeerlijke toelichtingen
onderschatten? toch zal dat alles ons niet voldoende kunnen helpen,
het drama als een organisme te zien opdoemen uit den tekst, die steeds
slechts het middel is tot het uiten van psychisch leven in de tooneel.
figuren. Dit Jezen" is, als in de muziek, het werk van den kunstenaar,
den tooneelspeler, en, bovenal, den regisseur. Maar dan natuurlijk van
den idealen tooneelspeler en regisseur, die behalve over een groot
talent, ook beschikt over kennis, cultuurbesef en een hoog ontwikkelde
techniek, in de eerste plaats een superieure spreektechniek, in dienst
eener voortreffelijke dictie. Helaas blijkt onze tegenwoordige tooneel.
spelersgeneratie mijlen ver van dat ideaal af te staan, hetgeen al blijkt
uit de gewoonte, om uit het geheele rijke en omvangrijke dramatische
oeuvre van den dichter steeds den Gysbreght — en altijd weer den Gys-
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breght! — tot sujet van allerlei regie en ensceneeringsphantasieen te

maken, en overigens uit de hopelooze mislukkingen, wanneer er spora.
disch eens een geforceerde poging wordt gedaan, om een ander treur.
spel van Vondel op te voeren. Toch zijn al zijn drama's, door hun alge.
meene en diepe menschelijkheid en hun groote, eeuwige levensproble.
men, in wezen populair en kunnen zij, ook zonder de gebruikelijke
epateerende montages, zelfs bij een publiek van ongeletterde hand.
werkers, een machtige ontroering wekken, zooals men dat heeft kunnen
constateeren bij opvoeringen van Gebroeders door leerlingen der Tooneel.
school, hoewel die voorstellingen uiteraard toch nog verre van volmaakt
waren.
De moeilijkheden zijn er, om door de tooneelspelers in hun vciorstu.
die te worden opgelost. Het publiek mag geen oogenblik den indruk
krijgen, dat de tekst eenige moeilijkheid bevat. Daartoe moeten de
acteurs al op zijn minst beschikken over de noodige taalkennis, om de
gedachtegangen en de daarmede overeenkomende zinsconstructies
gemakkelijk te kunnen overzien, en bovendien over een zoodanige be.
heersching hunner dictie, dat zij door den juisten gevoelstoon, tempo
en muzikaliteit aan die teksten de grootst mogelijke waarschijnlijkheid
weten te verleenen van het, in al zijn gestyleerdheid natuurlijk klinkende
gesproken woord. Vooral echter zullen zij in staat moeten zijn, van moment
tot moment die geestesgesteldheid in zichzelf op te roepen, welke de.
zen — en geen anderen — tekst als uiting behoeft. Maar het tooneel
van tegenwoordig verlangt van de acteurs vrijwel niet anders, dan in
het burgerlijk tooneelspel menschen uit de kleine burgerij of de society,
met hun simpele gedachtegangen, te laten spreken in dienovereen.
komstige simpele bewoordingen. Zoodoende komen zij voor een vrijwel
onmogelijke taak te staan, wanneer zij een hoogst enkelen keer de gran.
diose figuren uit te beelden krijgen, die een brein als dat van Vondel
heeft geschapen, in een fantasiewereld, waar alles naar evenredigheid
groote afmetingen aanneemt: geestesadel of boosheid, deugden of karak.
terfeilen, emoties, hartstochten, conflicten en, niet het minst, de adel en
kracht van taal, waarin dat alles tot uitdrukking wordt gebracht. Drama.
tiek van dit gehalte, ook die van Vondel, is dan ook sinds jaren vrijwel ge.
heel van onze tooneelen verbannen. Voor de jongeren, die nog door hun
illusies, lenige fantasie en voorstudie deze kunst hebben trachten te
benaderen, is het dan ook een hard gelag, als zij in de praktijk van het
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tooneel tot de pijnlijke ervaring moeten komen, dat daar geen voedings.
bodem aanwezig blijkt, waar hun nauwlijks ontloken kunst wortel kan
schieten, doordat alles er verstikt dreigt te worden in het onkruid, dat
er maar al te welig tiert.
Toch is er reden voor hen, om niet uit vertwijfeling over dezen toe.
stand tot moedeloosheid of onverschilligheid te vervallen. Want de
cultuurverbastering van thans, waarin ook het tooneel wordt meege.
sleept, zal zonder twijfel door een periode van herlevend, bloeiend
idealisme worden gevolgd, waarin met de ware dramatiek ook Vondel
op de tooneelen van Nederland in eere zal worden hersteld. En op die
toekomst dient de tegenwoordige jeugd te vertrouwen en zich, door het
vasthouden aan haar idealen en het zich verdiepen in de groote pro.
blemen hunner prachtige kunst, met waakzaamheid en taaie volhar.
ding te blijven voorbereiden. Want:
Jeugd overwint
Legers van pijn en neemt de sterke stad
Der toekomst hopend in.

BALTHAZAR VERHAGEN

NASCHRIFT
Toen Balthazar Verhagen aan het einde van het vorig jaar als dire°.
teur van de Tooneelschool te Amsterdam was afgetreden, om met
zijn idealen van een levend Vondel.tooneel naar Zuid.Afrika te ver.
trekken, liet hij den tekst achter van zijn afscheidscollege, dat als een
soort testament de werkelijke en toenemende opvoering van Vondels
treurspelen, de stichting dus van een actief Vondel-tooneel, met klem
van argumenten bepleit. Wij zijn zoo gelukkig, dit even fraai als prik.
kelend betoog in deze aflevering onzen lezers te kunnen aanbieden en zijn
den heer Verhagen dankbaar voor zijn welwillende toestemming daartoe.
Wanneer wij nu, bij wijze van naschrift, nog eens heel bijzonder de
aandacht van de belangstellenden op deze vruchtbare waardeschatting
van den dramaturg Vondel vestigen, dan is het vooral, om schrijvers
conclusie met den grootsten nadruk te beklemtoonen nl. dat alle be.
schouwing en theoretische bestudeering van dit nationale cultuurgoed
nagenoeg steriel blijft, wanneer het levende woord van den geschoolden
en Vondel begrijpenden acteur het niet metterdaad uitdraagt naar het
Nederlandsche volk. Dit tooneelwerk, waarin de christeliik Neder.
-
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landsche begrippen van recht, orde, waarheid, gezag en onderworpenheid, vol reeele menschelijkheid en in stroomen van zelfdoorleefde
verzen worden uitgesproken, moet gespeeld worden, willen wij met onzen
in het wetenschappelijke verzinkenden Vondel-cultus iets bereiken tot
behoud en verheffing van ons onvervreemdbaar nationaal bewustzijn.
Het mag vrijwel overbodig heeten, deze belangrijke waarheid vooral
voor den tijd, dien wij nu beleven, in de hoogste mate actueel te noemen.
Volgens een bekende uitspraak is Vondel „het palladium van ons yolks.
bestaan" en nooit zullen wij dat intenser begrijpen en doorvoelen dan
in dagen van beproeving. Dat dat woord Been fraze is, kan en moet
bewezen worden, door de stem van onzen allerhoogsten dichter van het
tooneel of te laten doordringen tot het hart van het Nederlandsche yolk.
Deze begeerte om Vondel op te voeren, door Balthazar Verhagen met
zooveel overtuigende welsprekendheid vertolkt, woelde blijkbaar reeds
vele maanden in het bewustzijn van sommigen onzer woordvoerders.
Toen de heer C. de Groot in De Nieuwe Eeuw van 11 Jan. '40 de laatst.
leden vertooning van den Gysbreght te Amsterdam aan een critische
beschouwing onderworpen had, besloot hg zijn artikel, dat duidelijk
genoeg de steekwoorden „Vondel-wetenschap en Vondel-cultuur"
tot bovenschrift droeg, met deze uiting van het groeiende verlangen,
die wij in vele bladen zagen overgenomen:
Intusschen rijst toch de vraag, of wij ten aanzien van Vondel kunnen
blijven volstaan met enkele Gijsbreght.opvoeringen per jaar. Hoe men de
zaak ook bekijkt, het blijft eenigszins beschamend, dat Vondels dramatische
werken met uitzondering van den Gijsbreght jaar in jaar uit in de boeken.
kasten verscholen blijven en dat zelfs de groote Vondelherdenking van twee
jaar geleden er blijkbaar niet in is geslaagd de belangstelling voor Vondel
zoodanig te stimuleeren, dat eenig gezelschap het aandurft een van zijn andere
werken op zijn repertoire te nemen. Er bestaat in Nederland een Vondel.
wetenschap, die ijverig en met groote bekwaamheid wordt gediend. Binnen.
kort zullen er wellicht zelfs twee leerstoelen in deze wetenschap bestaan aan
onze universiteiten. Dat is alles goed en nuttig. Er bestaat een Vondelkring
met een eigen orgaan, dat een ruimen kring van belangstellenden bereikt.
Nochtans kan men niet spreken van het bestaan van een Vondel-cultuur in
ons land. Het is moeilijk te definieeren, waaraan het ons schort, doch men
krijgt toch wel sterk den indruk, dat het mangelt aan voldoende kennis en
begrip van Vondels kunst bij het overgroote deel van ons yolk, dat zich trour
wens nooit heeft begeesterd voor zijn klassieken. Hierin zal waarschijnlijk
ook wel de reden liggen, waarom Vondels werk op het repertoire van de
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meeste gezelschappen weinig of geen plaats wordt ingeruimd. De kansen op
succes zijn onzeker, ook al omdat ons tooneel zelf van de klassieken is vex-.
vreemd. En toch dient men zich af te vragen of wij ons op deze wijze niet
begeven in een vicieuzen cirkel. De tooneeldirecties wachten blijkbaar op het
moment, dat er voldoende belangstelling voor Vondels werk onder het publiek
zal bestaan. Maar zal die belangstelling, ook zakelijk gesproken, ooit groot
genoeg worden, wanneer zij niet gevoed wordt door Vondel.opvoeringen?
Kan men verwachten, dat het publiek zal vragen naar opvoeringen van
Vondels werken, wanneer het nooit, behalve dan op Nieuwjaar, in de gelegen.
heid is te ervaren, wat Vondel als dram.aturg verrnag? Hoe verschillend de
redenen ook zijn, waarom de menschen zich op 1 Januari naar den Stads.
schouwburg begeven, het is een feit, dat wanneer zij eemnaal daar zijn, zij
door Vondel worden geboeid. Is het dan werkelijk volkomen uitgesloten, dat
het publiek op een anderen dag van het jaar evenzeer zou worden aangegre.
pen door een ander werk van Vondel? Dit is een veronderstelling, die door
niets wordt gerechtvaardigd. Op zijn hoogst kan men zeggen, dat het publiek
sinds jaren zoodanig van Vondel op het tooneel is vervreemd, dat het moeite
zal kosten het weer met den dramaturg Vondel vertrouwd te maken. Dat is
zoo, maar dit kan voor het tooneel slechts een reden te meer zijn om zijn taak
in dezen te begrijpen. Juist in dezen tijd bestaat er alle kans, dat het publiek
ontvankelijker zal blijken voor de eeuwige waarden, die in het klassieke tooneel
zijn belichaamd dan het de laatste jaren ooit geweest is. Door deze kans te ver.
zufinen zou het tooneel noch zichzelf, noch de gemeenschap een dienst bewijzen.

Tot zoover de heer de Groot, geheel in overeenstemming, gelijk men
ziet, met den oproep van den heer Verhagen in Noord., en niet minder
in harmonie met het bezielde pleit van den eerw. heer Al. de Maeyer
in Zuid.Nederland, waarop wij de aandacht vestigden in afl. 1 van
dezen jaargang hi. 36-38.
Dat nu deze stemmen geen stemmen van roependen in de woestijn
dreigen te blijven, maar tot de hoorbare en zichtbare daden beloven
te leiden, die wij vurig en als noodzakelijk verwachten, mogen wij op.
maken uit het zoo gelukkig initiatief van den heer Carel Briels te Am.
sterdam, den oprichter van „Het Nederlandsch Tooneellyceum".
De dagbladpers heeft over het zuiver cultureele streven en de artistie.
ke plannen dezer stichting met blijkbare instemming reeds een en ander
meegedeeld en daaruit kunnen de bestuurders van onze scholen, de
leiders van onze cultureele organisaties en alle gegadigden weten, dat
een reizend tooneelgezelschap van niet vele maar van onze allereerste
tooneelkrachten in naaste voorbereiding is. Een gunstig beantwoorde
enquete, onder de geestelijke voorgangers van onze jeugd vooral,
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heeft deze gelukkige conclusie mogelijk gemaakt. Hier staat geen gelde.
lijk gewin, maar alleen het cultureel belang van onze nationale dra.
matische kunst op den voorgrond. Figuren als Albert van Dalsum,
Eduard Verkade, Willy Haak, Ank van der Moer e.a. staan met een
keur van stukken voor de Nederlandsche jeugd gereed. Zij wachten niet
larger tot die jeugd tot hen komt, neen, zij zullen zelf naar onze jonge men.
schen en alle verdere belangstellenden gaan, om met heel eenvoudige mid.
delen, zonder decors en enkel in costuum, de kernen van de beste Neder.
landsche tooneelstukken tegen uiterst geringe condities op te voeren.
De geestdriftige bijval, waarmee de peer Briels zijn lofwaardigen ijver
in eersten aanloop beloond zag, mag het gevolg heeten van zijn breed
gezien repertoire, dat oud-klassieke, Engelsche, Fransche, Duitsche en
Spaansche stukken opnam, maar waarop de Nederlandsche dramatiek
zoowel met Middelnederlandsche werken (Elckerlic, Mariken, Esmoreit)
als met de treurspelen van Vondel den voorrang heeft. Onze °novel-.
troffen dramaturg staat zelfs zoo duidelijk vooraan, dat men dezen
zomer met zijn Adam in Ballingschap als openluchtspel op het prachtig
theater van de Goffert te Nijmegen de voorstellingen openen wil. Tegelijk is
er ernstig sprake van opvoeringen van het zelfde drama in het Vondel.
park te Amsterdam en in het openlucht-theater te Valkenburg door
Albert van Dalsans.
Vele dezer plannen waren reeds voor de gebeurtenissen van Mei ger
vormd, maar men krijgt den indruk, dat „Het Nederlandsch Tooneelly.
ceum" zich door die gebeurtenissen niet gedwarsboomd, maar eerder ge.
prikkeld en voortgestuwd voelt. En inderdaad, zoo ooit dan behooren wij
ons nu vooral de levende en onverwoestbare schatten van den Neder.
landschen geest ten nutte en meer dan anders eigen te maken. Zoo ooit
dan moet in deze dagen de hooge en serene Vondel onze leidsman en
bemoediger zijn. In zijn tooneelarbeid ligt een aanzienlijk deel van
hetgeen ons yolk op 't oogenblik cultureel en nationaal noodig heeft
besloten. Nimmer dieper :dan nu kan het bewaarheid worden, dat
's lands oudste en grootste poiet ook tot zijn profeten behoort. Velen
zijn er, die onder den druk der gebeurtenissen spontaan zijn verzen op
de lippen krijgen,:want Vondel heeft uitgesproken wat wij ervaren.
Wanneer hij op waardige wijze weer tot ons spreekt vanaf zijn geliefd
tooneel, dan zal hij het fiere Nederlandsche bewustzijn krachtiger
steunen dan hij in slapper tijden ooit heeft kunnen doen. REDACTIE
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NOG1VIAALS: APOCRIEFE VON.
DEL.AUTOGRAFEN. — Dr. D. J. H.
ter Horst te Rijswijk, schrijft ons:
In de Februari.aflevering van de
„Vondelkroniek" bl. 22 heeft Dr.
Sterck enkele kanttekeningen ge.
plaatst bij niijn artikel over het
„Album Amicorum" van Scriverius
in HET BOEK. Dit album bevat nl.
o.a. ook de tekst van het bekende ge.
dicht van Vondel op Hoogerbeets.
lk heb dit gedicht, toen ik het albtun
bestudeerde, opgezocht in de groote
uitgave van de Wereldbibliotheek en
constateerde, dat de uitgevers dit
album niet onder de oogen hadden
gehad. In mijn onschuld nam ik aan,
met de autograaf van Vondel te doen
te hebben en beschreef ik het gedicht
ook als zoodanig. Nu maakt de heer
Sterck er mij op attent, dat over ge.
noemd albumvers een artikel is in
de Vondelkroniek Vall 1934, dus 5
jaar na de uitgave van de Wereld.
bilbiotheek.
lk heb meer dan ein handschrift
van Vondel in de loop der jaren onder
mijn oogen gehad, doch zijn ductus
staat mij allerminst zii45 helder voor
oogen, dat ik op het eerste gezicht een
manuskript van hem zou kunnen
herkennen of wraken. Nu mijn aan.
vankelijke argeloosheid door den
heer Sterck van mij is weggenomen,
moge ik slechts het volgende onder
de aandacht der desktuidigen brengen.
De publicatie van Dr. Sterck
verspreidt m.i. meer duisternis dan
licht over dit geval, en wel omdat de
geachte schrijver een niet weten.
schappelijke terrninologie bezigt en
enkele zeer belangrijke punten onbe.

sproken laat. Er wordt gezegd, dat
het handschrift „onecht" is. Dit nu
is zeker niet juist. Van „onecht"
gesproken mag slechts worden in
geval van een poging tot misleiding,
dus van een vervalsching. Immers
een autograaf van ondergeteekende is
toch geen onecht autograaf van Dr.
Sterck. Dat deze autograaf onecht
is, is nog nimmer, zooals Dr. Sterck
schrijft, „aangetoond". Het is in
1879 beweerd door A. de Vries en deze
bewering is sedert herhaald o.a.
door Unger. Men ging steeds uit van
de stelling, dat ieder op het eerste
gezicht wel zal toegeven, dat deze
inscriptie onmogelijk door Vondel
zelf kan geschreven zijn. Wat nu is
het geval? Het gedicht is in ver.
schillende oude drukken gepubli.
ceerd, die, gedeeltelijk, nog tijdens
het leven zowel van Vondel als van
Scriverius verschenen zijn en de
toevoeging hebben: „geschreven in
het Sttunboek van Petrus Scriverius."
Zou het vers dus niet autograaf zijn,
dan hebben wij hier toch in elk geval
te doen met den oudsten, volkomen
authentieken tekst, aangezien deze al.
leen maar met goedvinden van den
dichter en met medeweten van Scri.
verius in diens album geplaatst
kan zijn. Een wel niet onmogelijk,
maar hoogst merkwaardig geval!
In het begin van mijn artikel heb ik
verklaard, dat bijna alle bijdragen
in het Stamboek met bijzondere zorg
geschreven zijn. Kan ook Vondel
niet een poging tot caligrafie hebben
gedaan? Een vergelijking met het
handschrift van Vondels vertaling
van Ovidius in het bezit van de Kon.
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de mij inderdaad zeer groote afwij.
kingen. Hoe het ook zij, ik meen, dat
de „deskundigen", naar wier voor.
lichting Dr. Sterck mij verwijst, niet
in de eerste plaats onder de Vondel.
kenners, maar onder de grafologen
gezocht dienen te worden.
Dr. J. F. M. Sterck te Aerdenhout
voorziet bovenstaand verweer van
het volgende naschrift, waarmede wij
deze discussie besluiten:
De Redacteur had de vriendelijk.
heid mij bovenstaand stukje toe te
zenden om er een „kort en zakelijk
naschrift aan toe te voegen". lk vrees
echter dat de heer Ter Horst van geen
eincle zal willen weten, nu hij zich
zelfs in haarkloverijen verdiepen gaat
over de woorden edit of onecht, die
sinds de bibliografie van Unger in de
Vondelliteratuur werden aangeno.
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men; en hij daarenboven speciaal
beproefde kenners van Vondels hand.
schriften, als Unger, Mr. A. de Vries
en Mr. de Roever, achter gaat stellen
bij graphologen in het algemeen.
Het spijt mij, dat ik ook de nieuw.
ste veronderstelling van den heer
Ter Horst moet weerspreken, name.
lijk, dat dit handschrift een soort
calligrafie zou zijn van Vondel, die
herhaald getoond heeft zoo fraai te
kunnen calligrafeeren; maar ik vrees
dat geen enkele grapholoog in dit
slordige ongelijke schrift iets van
schoonschrift zal ontdekken.
Ten slotte nog dit bewijs van zelfs
bijzonder slordige overschrijving door
iemand die het vers zelf niet gemaakt
heeft: dat op de vierde repel van
onder per abuis eerst het begin van
de derde „de lijder" wend geschreven,
en strakweg doorgehaald. (Le Von.
delkroniek 1934 tegenover bl. 16).

ICANTTEKENINGEN OP DE W.B.-VONDEL. — I. In het klinkdicht „Aen
den edelen, gestrengen, en manhaften Heer Laurens Reaal" (W.B. II, bl.
806) komen de volgende regels voor:
En Bond hem 't oorlogh t'huys, en deed syn grootsigheyd
Verschricken voor den leeuvv, die in de roosen weyd;
Voor dese eenhoorens, die sich mengen in 't Oranjen:
(vs. 9 t. m. 11)
Hier wordt gedoeld op de tocht, die de Hollandse vloot, waarop Reaal
vice-admiraal was, met de Engelse onder Willoghby in 1625 tegen Spanje
ondernam.
In de aantekeningen wordt bij vs. 10 gezegd: „den leeuvv: de Hollandse leeuw
(die binnen in de tuin stond afgebeeld dikwels)." Deze verklaring lijkt mij te
oppervlakkig. Immers het samengaan van Hollanders en Engelsen wordt
uitgebeeld door den leeuw (Holland) in de rozen en de eenhoorn (Engeland)
in het Oranje (Holland). We mogen dus verwachten, dat ook de rozen een
beeld zijn van Engeland en niet een (minder gelukkige) aanduiding voor de
tuin. Welnu, de Engelse koning Jacobus I stamde van moeders zijde (Maria
Stuart) en van vaders zijde (Henry Darnley Stuart) of van Hendrik VII,
die zelf een Tudor, door zijn huwelijk met Elisabeth van York de aanspraken
van beide huizen, die een coos in het wapen voerden en bekend zijn door de
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strijd tussen de Rode en de Witte Roos, in zich verenigde. De rozen in bedoeld
vers kunnen dus een beeld zijn voor het Engelse koningshuis, zoals 't Oranjen
in het volgende vers onze prinsen aanduidt. Met deze verklaring is er meer
evenwicht tussen beide verzen.
II. Een tweetal andere verklaringen zou ik ook willen voorstellen in de rei
na het 3e bedrijf van de Palamedes (VV.B. II, bl. 705). Ten eerste bij vs. 1379.
Vondel geeft in de voorgaande en volgende verzen een levendige beschrijving
van de drukke bezigheden op wei en akker. Nu wordt van het vers: „En gin.
der hooptmen op 't gewas" als verklaring gegeven: Ginder ziet men vol
verwachting het gewas al groeien. Waarschijnlijker lijkt mij
gezien de
actieve handelingen van het melken, zwoegen, ploegen en zaaien, in de con.
tekst genoemd — dat het landvolk het gewas ophoopt en niet alleen er op hoopt.
Zo ook vs. 1386 niet anders verklaard kunnen worden dan in de voetnoot
gebeurt? Er staat:
ginder veer
Een slot wil in 't verschiet verflaeuwen,
En hooger op 't geberghte blaeuwen.
Volgens de aantekening moet men verstaan: En blauwend te voorschijn
komen verder weg (hooger) op 't gebergte. Beter dan van het slot te zeggen,
dat het flauw opkomt en verder weg op 't gebergte blauw te voorschijn komt,
lijkt mij de verklarin
' g: in het verschiet „verflaeuwt" een slot en hoger op
„blaeuwt" het gebergte.
NASCHRIFT. Bij deze juiste opmerkingen van den Eerw. Heer Haring
moge worden aangeteekend, dat wij daarvan reeds gebruik hebben ge.
maakt in onze vorige afl. op bl. 36. Het auteursrecht van die betere verklaring
van Palamedes vs. 1379 en 1386 komt dezen medewerker toe. In vs. 2242 van
Hierusalem Verwoest gebruikt Vondel het ww. ophoopen duidelijker:
Als zy ophoopten noch d'afgrijsselijcke zonden
Een voorbeeld van even misleidende scheiding van voorvoegsel en werk.
woord heeft Stalpart in zijn lied op Sinte Dorothea. Deze maagd bad:
Opent, Heer, uw' ooghen
En reyckt uw' rechterhandt,
Voor eerst om mij te stercken,
En daer na niet te min,
Om eens tot beter wercken
Te wenden om den zin
Van dezen Rechts.geleerde.
Men leze in 't voorlaatste vers niet: „Te wenden om den sin," maar „Te
wenden am den sin," dus: zijn zin om te wenden, van: omwenden, vgl. ophoopen
III. In de „Opdraght aen Agrippine" voor het treurspel Maeghden luiden
de laatste regels (W.B. bl. 712):
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ontfang myn Maeghdenoffer,
Al breng ick dien in geen Driekonings koffer
De toelichting wil in deze Driekonings koffer zien: de relikwieenkist der
DriesKoningen. Zou Vondel hier niet bedoeld hebben: Ontvang mijn Man.
denoffer, al breng ik dit niet in zulk een mooie koffer (de uiterlijke vorm)
als waarin de Drie Koningen hun offer brachten?
IV DE DAMIAETSCHE KETEN. — Ook bij de explicatie van de laatste vijf
verzen van „Op de zangkunst van den Heere Joan Albert Ban" (VV.B. IV,
bl. 298) meen ik een verhelderende aanvulling te mogen geven. Bedoelde ver.
zen luiden:
Ghy suit (zoo Haerlem, naer den Nyl,
Zich quyten gaet, voor 't zaligh teeken)
Met zulk een vyl en Englestyl
De Damiaetsche keten breeken.
Wat maekt de zaegh voor Haerlems boegh?
Een keel vol org'len is genoegh.
In de aantekeningen lezen we: „Evenals een vijl een keten kan verbreken,
zo zal de muziek van Ban in Haarlem zich baanbreken." En: „Wat behoeft
men een zaag om zich toegang te verschaffen in Haarlem?"
Het schijnt mij toe, dat bij deze verklaring van de verzen, „die zeker een
zinspeling op Haarlems deelneming aan de kruistocht naar DEmiiate" behel.
xen, een bijzonderheid van deze tocht over het hoofd is gezien. Voor de monding
van de Nijl was namelijk een keten van ijzer gespannen. Het Haarlemse schip
bracht nu een zaag aan zijn boeg aan en verbrak daarmede de ketting. Be.
tekenen de aangehaalde verzen nu niet: Als Haarlem zich op Kruistocht be.
geeft, zult gij met uw zangkunst de toegang forceren; daartoe is geen zaag
nodig? MART. M. H. HARING, Pr.
NOG EENIGE BEMERKINGEN OP DE W.B..VONDEL. — De Eerw. Heer
H. N. P. J. Berkhout, Rector van het R.K. Maagdenhuis te Amsterdam, schrijft
ons: Met groote belangstelling heb ik Uw opstel, in De Vondelkroniek X
(1939) 125--164: De groote stap van 1639, gelezen, waardoor ik weer een helder
idee kreeg van Vondels bekeering. Maar bijzonder werd mijn aandacht ge.
trokken door een tekst, door U geciteerd in noot 20, als tweemaal voorkomend
bij Vondel: Gulden Winckel L vs. 2 (VV.B. I bl. 375) en Maeghden, vs. 742
(W.B. bl. 743).
lk was dien tekst tegengekomen in een Ordonnantie voor de Amsterdamsche
schoolmeesters, 1521, in Latijnschen vorm.: „quia quae nova testa capit,
inveterata sapit". (Scheltema, Aemstels Oudheid, dl. VII (1885) bl. 145).
En weer anders in een opstel „Over de Gram.schap" in een der oudste
Katholieke tijdschriften, nl. Kerkelijke Bibliotheek, voornamentlyk voor de
Roomsch.Catholyken in Nederland II, (Amsterdam 1795) Recensies bl. 98—
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100, een opstel dat eindigt met 13 regels uit Horatius, met de vertaling van
Huydecoper; waarin deze regel voorkomt:
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem
Testa diu .. .
Een nieuwe pot zal Lang zijn eersten reuk behouwen.
De woorden zijn ontleend aan Horatius, Epistolae I, 2, 69. Zou het nu geen
aanbeveling verdienen in het te verwachten deel XI van de uitgave der Wereldbibliotheek van Vondels werken naar die plaats van Horatius te verwijzen?
Thans staat alleen in W.B. III, bl. 743 opgemerkt, dat het een „bekend Latijns
spreekwoord" is.
En nu mag ik zeker wel alles zeggen, wat mij aangaande de uitgave der
W.B. op het hart ligt. Bij „Den Gulden Winckel" XIIII staat onder de plaat:
Iud. 1. De booze Lasteraers (waer zy oock zijn gezeten) Die lasteren het geen
zy zelvers niet en weten. (W.B. I, bl. 302) en in de noot op blz. 303: „Iud. I:
Liber Judicum: Boek der Rechters, of Boek Judith, hfdst. 1; de tekst is niet
te vinden." Maar de aanteekenaar zal zelf wel intusschen aan den Brief van
den H. Judas hebben gedacht, bepaaldelijk aan vs. 10: „Hi autem quaecum.
que quidem ignorant, blasphemant."
Van geheel anderen aard is mijn opmerking bij de Opdracht van Zungchin
aan Cornelis Nobelaer, Heere van Kabau, Grysoort etc. (W.B. X. 325). Daar
lees ik bij Grysoort: onbekend. Maar bij (Van Heussen) Historia seu Notitia
Episcopatus ultrajectensis (Lugduni in Batavis 1719, bl. 350) vond ik:
„Grysoirt. Alias Oude.tonga; uti et Nova Ecclesia in Grisoirt, alias Nieuwe.
tongs, Overflackeanae Insulae Dominia, fundi Hollandici, in varios Dominos
dispertita."
Of in de vertaling van H. V. R. Oudheden en Gestichten van het rechte
Zuid-Holland en van Schieland (ed. 8°. Leiden 1719, bl. 371):
„Grysoirt. Anders de Oude-tonge, en Nieuwerkerk in Grysoirt, anders de
Nieuwe-tonge, zijn twee heerlijkheden in 't eyland Overflakke, op den Hol.
landschen bodem; dewelke onder verscheide Heeren zijn verdeelt."
Maar het allermeest zult u mij een pleizier kunnen doen als u den smaad
op het Museum Amstelkring (W.B. IV, bl. 46, n. XVII) geworpen, wegneemt.
Daar staat bij de portretten van Vondel, dat er een in dat Museum moest
berusten, doch verloren was gegaan. U hebt dat portret echter zelf kunnen
beschouwen op de Vondel-tentoonstelling, in Fodor gehouden. (Gids Vondel.
tentoonstelling 13 Nov. 1937-2 Jan. 1938, n. 13.)
VONDEL ALIAS VLOUDEL. — Bij de lectuur van een ouden humorist
uit de 18de eeuw werd ik getroffen door het hier volgende gedeelte:
„The doctor said, people in general were so misled by vulgar prejudices,
that philosophy was hardly sufficient to undeceive them. Then humming
thrice, he assumed a most ridiculous solemnity of aspect, and entered into
a learned investigation of the nature of stink. He observed, that stink, or
stench, meant no more than a strong impression on the olfactory nerves,
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and might be applied to substances of the most opposite qualities; that, in
the Dutch language, sunken signified the most agreeable perfume, as well
as the most fetid odour, as appears in Van Vloudel's translation of Horace, in that
beautiful ode, Quis multa gracilis, etc. The words liquidis perfusus odoribus, he
translates, varz civet et moschata gestirzken: that individuals differed toto coelo
in their opinion of smells, which, indeed, was altogether as arbitrary as the
opinion of beauty:" („The expedition of Humphry Clinker" by T. Smollett).
De schriliver doelt hier op het 5de lied van het eerste boek der carmina:
Quis multa gracilis te puer in rosa
Perfusus liquidis urget odoribus
Grato, Pyrrha, sub antro?
door Vondel9 vertaald: 0 Pyrrha! wat ranke Jongeling, stinkende van Civet en
muskeljaet, omhelst u op gestroide roozen, in een genoegelijk prieel?
Het is de vraag welke beteekenis Vondel bedoelde, stinkend in den onaange.
neunen zin of den aangenamen. Maar volgens het Ned. W.B. XV, 14de afl.
bestaat in het Nederlandsch de laatstgenoemde niet meer. Ook zouden we uit
de woorden van Smollett kunnen aannemen, dat hij in „Vloudels" vertaling
„stinkend" te beide beteekenissen begreep. Horatius was neutraal, en Vondel
zal in deze toevoeging bestraffend zijn geweest en de door hem genoemde par.
fu.ms de beteekenis van „stankverbreidend' hebben toegekend.
G. S. OVERDIEP
Uitg. 1654, bl. 10.

ONTVANGEN BOEKEN. — De
Lijdenslyriek van Joost van den Von.
del, verzameld en van enkele ver.
klaringen voorzien door H. j. Werps,
ingeleid door Roel Houwink. (Li.
bellen.serie, no. 386) Uitg. Bosch en
Keuning, N.V. Baarn (z. j.)
De Tuin van Am,sterdam. Wat er
leeft in 't Vondelpark. Samengesteld
door Mr. Chr. P. van Eeghen, Jhr.

Six van Hillegom, Piet Kloppers en
H' Kleyn. Met een inleiding van Dr.
W. de Vlught. Uitg. A. J. G. Sweng.
holt's uitg. Mij N.V., Amsterdam
(z. j.)
De Werken van Vondel. Alphabe.
tische inhoudsopgave, 1940, Mij. voor
G. en G. Lectuur (W.B.), Amster.
dam.
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VONDELBRIEVEN
16o Bladzijden
Gebonden f 3.50
Brieven van en over Vondel in de 17e eeuw. Met fascimile's. Ruim za5
brieven waken een periode van 82 jaar (z600 tot 1682) levend voor
ons. In hun briefwisseling geven Hooft, Vossius, Barlaeus, Hugo de
Groot en andere groote geesten onbewimpeld hun oordeel over Vondel.
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Ter Stadsdrukkerij te Amsterdam is, in opdracht van
het Amsterdamsche Vondel-comite, bewerking

GEDENK130EK

DE
VONDEL
HERDENKING
1937
Wethouder E. BommAN, Voorzitter;
Dr. PAUL CRONHEIM ; Prof. Dr. N. A. DONXERSLOOT ;
D. KOUWENAAR, SeCretariS; Prof. Dr. B. H. MOLKENBOER
en Prof. Dr. J. H. ScHoLTE.
REDACTIECOMMISSIE:

Het boek wordt geopend met het portret van Vondel naar de
bekende ets van Jan Lievens (165o) en is met tal van illustraties
verlucht. Het gedicht van ALBERT VERWEY „Amsterdam en Vondel"
zal in facsimile worden opgenomen. Ook een pagina van de partituur
van WILLEM PUPER'S muziek voor den „Falton" alsmede van HI=
BADINGS' muziek voor den „Gijsbrecht van Aemstel" zal worden gereproduceerd. De heer KOUWENAAR geeft, na een inleiding over
vroegere Vondel-herdenkingen, een overzicht van de viering in
xg37 zocwel in Nederland als in den vreemde. Vooral de feesten te
Amsterdam zullen den vollen nadruk krijgen. Alle gedurende de
feesten uitgesproken redevoeringen en alle inleidingen op het
Vondel-congres worden in extemo medegedeeld, waardoor dit
Gedenkboek voor de studie van den dichter onmisbaar wordt.
De prijs van dit,00k typografisch uitnemend verzorgde
Gedenkboek, vel druks in klein-kwarto-formaat be:
slaande, gebonden in linnen stempelband, is slechts
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De inteekening is opengesteld bij den boekhandel, alsmede bij de
Stadsdrukkerij, Voormalige Stad.stimmertuin 4 - 6, Amsterdam (C.).

1AARGANG XI

NUMMER 4

AUGUSTUS 1940

VONDELKRONIEK
TWEEMAANDELIJICSCH TODSCIMIFT
ONDER REDAKTIE VAN

PROF. DR. B. H. MOLKENBOER 0. P.
VERSCHIINT DEN 15 FEBRUARI — 15 APRIL — 15 JUNI —
15 AUGUSTUS — 15 OCTOBER EN 15 DECEMBER
VAN ELK JAAR EN KOST f 5.— PER JAARGANG
FRANCO P. POST f 5.41
MEN TEEKENE IN BIJ DEN
BOEKHANDEL OF BIJ DE
N.V.UITGEVERSMAATSCHAPPIMOOST VAN DEN VONDEL"
AMSTERDAM

INEBOUI* No. 4. — Mag. Th. de Valk, 024 Vondel en Lessius, bL 125. —
-Ad. J. Odijk: Amsterdam, bi. 151. Dr. K. II. S. de Jong: Vondel als
Plulosoof, bl. 152.— Vondel: Gibed van Broer Peter, bL 157.— KANT.
7ZEKDIINGES. M.: Lucifer in den Haag, bL 158. — Adam in
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VONDEL EN LESSIUS
In den feestbundel naar aanleiding van Prof. Molkenboers 60sten
verjaardag schreven we een bijdrage, getiteld: „Was Vondel in zijn
Bespiegelingen Thomist?"' ), waarin we op de frappante overeen.
komst wezen in volgorde en gedachtengang tusschen Lessius' „De Perfectionibus Moribusque divinis" en het tweede gedeelte van Vondels Ile Boek
der Bespiegelingen (nl. van vs. 543 tot het slot in vs. 1350). Die overeen.
komst is zoii opvallend, dat Vondel o.i. Lessius als leidraad gebruikt
moet hebben.
Het genoemde werk van den bekenden Vlaamschen Jeztiiet, die eerst
in Douai en vervolgens jarenlang te Leuven doceerde, werd in 1620
zoowel te Antwerpen als te Parijs uitgegeven. De vele drukken en her.
drukken, die uit de eerste helft der XVIIe eeuw bekend zijn, getuigen
voor de groote populariteit van dit tamelijk beknopt, overzichtelijk,
degelijk theologisch tractaat. Het was dan ook een „theologia mentis
et cordis", een verhandeling, die niet enkel aan het verstand, maar
ook aan het hart iets te zeggen had.
Het lijdt geen twijfel, dat het spoedig ook in Amsterdam bekend was,
zeker bij Lessius' confraters, de vrienden van den dichter. Onder de
Jezuleten, die hij daar na zijn overgang tot de Katholieke Kerk, in 16392),
leerde kennen, bevonden zich mogelijk zelfs oud.leerlingen van den
Leuvenschen hoogleeraar. Want in die dagen moesten de Noord.
Nederlandsche Jezuieten hun theologische studies in het buitenland
maken. En wanneer Vondels „zoon" in de kunst Antonides melding
maakt van „eenige van de Fransche Jesuieten", die „grooten toegangh
ten zynen (d.i. Vondels) huize hadden"3), dan hebben we in hen aller.
waarschijnlijkst Noord. of Zuid.Nederlandsche Jezukten te zien, die
hun voorbereidende studies in Frankrijk of de Zuidelijke Nederlanden
hadden volbracht.
Daar Vondels Bespiegelingen eerst in 1662 werden gedrukt, al waren zij
reeds in 1659 vrijwel voltooid, kan dus de dichter Lessius' De Perfectionibus zeer goed daarvoor hebben benut4). Toch is op grond van enkele
verschilpunten tusschen het werk van den dichter en dat van den
theoloog, waarop we in het verloop van dit artikel nog de aandacht
zullen vestigen, de vraag gewettigd: heeft Vondel De Perfectionibus zelf
onder oogen gehad? We weten het niet.
Zoo ja, dan blijkt hier weer eens temeer de knapheid van den dichter.

126

VONDEL EN LESSIUS

Hij heeft zijn model niet slaafs gevolgd of zonder meer vertaald, doch
staat er tamelijk vrij en zelfstandig tegenover. Zelf beslist hij, wat hij
in verband met het eigen doel van zijn Bespiegelingen uit De Perfectionibus
overneemt; en hij heeft zich voldoende in bedwang, om zelfs zeer mooie
passages, die echter z.i. niet pasten bij zijn doel, ongebruikt te laten.
Omgekeerd en omwille van datzelfde doel vlecht hij in zijn werk be.
schouwingen in, die men tevergeefs op de correspondeerende plaats
bij Lessius zoekt. Weer elders vat hij met meesterlijken greep in enkele
woorden kort en krachtig samen, waar de Leuvensche theoloog vele
zinsneden aan besteedt; soms zelfs zoo kort en bondig — maar ook zoo
meesterlijk — dat de schoonheid van menig vers pas ten voile voor
ons openbloeit na confrontatie met het werk van den theoloog. Zulk
een even rake als dichterlijke zeggingskunst bewondert men dan in hem
evenzeer als het feit, dat een niet-theologisch onderlegde leek, gelijk
Vondel toch was, Lessius' vaak hoogen gedachtengang zoo volkomen
begreep.
Deze laatste opmerking blijft staan, ook al aanvaarden we de moge.
lijkheid, dat Vondel De Perfectionibus zelf niet voor zich heeft gehad,
maar misschien een handboek, dat de leer over Gods oneindigheid,
omneetbaarheid, alomtegenwoordigheid, onveranderlijkheid en de
overige goddelijke attributen: die in dit tweede deel van Vondels IIe
Boek ter sprake komen, aan Lessius had ontleend en hem op sommige
plaatsen vrij voluntaristisch had verwerkt. Deze auteur, die dan tus.
schen Vondel en Lessius instaat, duiden we in het vervolg aan als N.
Deze veronderstelling lijkt ons aannemelijker dan dat een bevriend
Jezulet, oud.leerling bijv. van den Leuvenschen professor, Vondel
diens dictaten zou hebben ter hand gesteld. In deze dictaten zullen
vanzelfsprekend enkele beschouwingen zijn voorgekomen, die we in
het later gepubliceerde De Perfectionibus missen, en omgekeerd. Ook
op deze wijze kan worden verklaard, en hoe Vondel aan sonunige
zuiver wijsgeerige en theologische uitweidingen kwam, die De Perfectionibus op de correspondeerende plaats niet geeft, en waarom men bij
den dichter geen weerklank vindt van enkele treffende passages. De
Leuvensche theoloog zou deze passages er dan eerst hebben ingevloch.
ten, toen hij zijn werk ging publiceren.
Er is nog een mogelijkheid denkbaar om deze betrekkelijk kleine
verschilpunten tusschen Vondel en Lessius te verklaren, nl. dat
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Lessius de eerste uitgave op enkele bijkomstige punten heeft omge.
werkt, bier wat bijvoegend, daar iets schrappend. Vondel zou de eerste
uitgave kunnen hebben geraadpleegd, terwijl wij de omgewerkte editie
voor ons hebben. Deze mogelijkheid is denkbaar, dock niet erg aan.
nemelijk, daar de le uitgave van 1620 dateert, en Lessius reeds begin
1623 overleed.
Alvorens de overeenkomst tusschen Vondels Bespiegelingen (Ile Boek
vs. 543-1359) en Lessius' De Perfectionibus in bijzonderheden na te gaan,
wijzen we op de doorloopende overeenkomst in de hoofdlijnen van
volgorde en gedachtengang.
LESSIUS
VONDEL
Liber I De Infinitate Dei. (vandaar:)
God is oneindig (vs. 543-678).
Dus: God is onmeetbaar (vs. 679-708 Lib. II De Immensitate Dei. (Vandaar
cap. 3: De substantiali et intima
Dus: God is wezenlijk alomtegenpraesentia Dei in rebus omnibus.
woordig (vs. 709-746).
God is onveranderbaar (vs. 747-62). Lib. III: De Immutabilitate Dei.
cap. 1: Deum esse immutabilem.
cap. 2: Libertatem arbitrii non of
Dit strijdt niet met Gods vrijen wil
ficere immutabilitati.
(vs. 762-86).
cap. 3: Omnia sub Deo esse mu.
Onveranderlijkheid komt alien aan
tabilia. (Vandaar:)
God toe (vs. 787-806).
cap. 3, No. 15-19: solum Deum
Dus: God is volstrekt onsterfelijk
(vs. 845-872).
habere immortalitatem.
Lib. IV: de Aeternitate Dei.
God is eeuwig (vs. 873-898).
cap. 2: Aeternitatem soli Deo con.
Hij allien is eeuwig (899-926).
venire.
cap. 3:, No. 18: Aeternitatem omne
Duurzaemheit verleent den dingen
bonum, quod affecerit, efficere
hun waerdy (959-75).
infinite melius.
Lib. V: de omnipotentia Dei.
God is almachtig (vs. 1001-76).
God is alwijs (vs. 1077-1142).
Lib. VI: de sapientia Dei.
God is algoed (vs. 1143-92).
Lib. VII: de Bonitate Dei naturali.
Vondel spreekt te dezer plaatse Lib. VIII: de Sanctitate Dei, i.e. de
Bonitate morali Dei.
(1193-1238) niet over Gods heilig.
heid of zedelijke goedheid, maar wel
behandelt hij bier de moeilijkheid:
vanwaar dan het zedelijke kwaad?
God is liefde (vs. 1239-98).
Lib. IX: De Benignitate et de amore
Dei.
God is en heerschapper en eigenaar Lib. X: de Dominio Dei (et juris.
aller dingen (1299-1322).
dictionis et proprietatis).
Gods voorzienigheid (1323-30).
Lib. XI: de Providentia Dei.
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Aileen reeds het feit, dat Vondel precies dezelfde ongewone indeeling
heeft als Lessius, doet heel sterk verm.oeden, dat de dichter diens werk
tot leidraad koos. De door Lessius gebezigde volgorde toch vindt men
waarschijnlijk bij geen enkelen anderen theoloog uit de eerste heft der
XVIle eeuw terug. Zij heeft iets geheel eigens, iets ongewoons, wijl
(sit venia verbo) iets on.systematisch. We zullen niet beweren, dat
er tusschen sommige tractaten bij hem heelemaal geen logische lijn
te ontdekken valt, maar toch ligt er in het geheel dezer opeenvolging
iets willekeurigs. Daar de theologie een wetenschap is, zal iedere theo.
loog de verschillende eigenschappen van Gods wezen in een rationeel
verband uiteenzetten, de eene afleidend uit de andere, en b.v. niet,
gelijk Lessius, over Gods alm.acht handelen, alvorens zijn wijsheid en
willen te hebben besproken. Dat zijn voorzienigheid eerst na zijn ver.
stands. en wilsdaad ter sprake komt, is zeer redelijk en zal men dan
ook bij haast alle theologen aantreffen, doch dat daar tusschen nog een
uitvoerig tractaat over het Dominium Dei wordt ingelascht, is alles.
behalve gewoon. Indien Vondel een meer klassieke of systematische
indeeling gevolgd had, zou het veel moeilijker zijn geweest de bron te
vinden, waaruit hij heeft geput. Nist echter de doorloopende overeen.
komst met Lessius' opvallende, ongewone volgorde wijst op zijn afhanke.
lijkheid van den Leuvenschen hoogleeraar.
Wat Vondel over de verschillende attributen afzonderlijk zegt, b.v.
over Gods almacht, over zijn wijsheid en liefde, is meestal gemeengoed
van alle theologen en geeft dan ook weinig aanwijzing voor een speciale
bron. Lessius toch wijkt in het algemeen niet af van de gangbare leer.
Overeenkomstig het uitdrukkelijk verlangen van den stichter der
Societeit, St. Ignatius, houdt hij zich bij voorkeur aan de leer van St.
Thomas, of minstens aan datgene, wat hij voor St. Thomas' leer aanziet.
Juist daarom laten zich ook in dit gedeelte der Bespiegelingen vaak pa.
rallellen ontdekken met den Aquiner.
Men begrijpe ons dus goed. Warmeer wij aanstonds meer in bijzonder.
heden afdalend, op overeenkomsten tusschen Vondel en Lessius gaan
wijzen, dan is ons argument niet: Vondel leert hier precies hetzelfde als
Lessius, dus heeft hij zich dien tot gids gekozen. Neen, datgene, wat
Vondel zegt, kan men gewoonlijk ook bij andere theologen lezen. Maar
het eigenaardige is, dat hij dit dan juist op die bepaalde plaats zegt,
juist in dat verband, juist in deze bepaalde volgorde, van a Ur! z vol.
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gees het schema van Lessius, vanaf vs. 543 tot en met vs. 13.50, of vanaf
Lessius' Ie tot en met zijn XI Boek. Dit houde men bij het vervolg van
dit artikel steeds voor den geest.
Elk der bovengenoemde stukken gaan we nu afzonderlijk behandelen.
Om echter niet al te uitvoerig te worden, wijzen we uitsluitend op de
voornaamste overeenkomsten en zoo ook enkel op de voornaamste
verschilpunten.
GODS ONEINDIGHEID (Vondel vs. 543-678; Lessius, Lib. I).
Lessius leidt Gods oneindigheid niet of uit eenig ander goddelijk attribuut. Naar onze menschelijk wijze van denken is zij het eerste. Uit
haar kunnen andere eigenschappen van God worden afgeleid, maar
zijzelf is geen afgeleid attribuut. Deze zeker niet door alle theologen
aanvaarde leer vindt men ook bij Vondel.
Zal menigeen verwonderd staan, dat hij dit tractaat aldus begint
(543-44): „Dat Godt oneindigh is . . . in wezen, in hoegrootheit, in zijn
hoedanigheit, .", deze verwondering luwt, zoodra hij weet, dat Lessius
(na enkele voorafbemerkingen in No. 1 en 2) zijn uiteenzetting over
Gods oneindigheid in No. 3 begint met een commentaar op den Psalmtekst: „Magnus Dominus . . . et magnitudinis ejus non est finis". Vondels
zinspeling echter op Eph. 3, 18: „hoe diep, hoe lang, hoe breet, hoe hoogh"
(vs. 554) vindt hier geen pendant bij Lessius.
Daarentegen ontmoeten we bij Lessius (No. 3) wel een gelijksoortige
indeeling als Vondel geeft:
Al watge in Godt gemoet, getuight hy is onendigh;
Het zy hy zich bespiegle inwendigh, of uitwendigh;
Inwendigh in . . . Uitwendigh in . . . (vs. 547-50)

Merkwaardig is ook, dat door het lezen dezer passage bij Lessius,
Vondels bedoeling veel duidelijker wordt. Genoemde indeeling is ook
daarom interessant, wijl meerdere theologen allicht hun werk niet
zouden zijn begonnen met het „inwendige", doch liever van het ons
weer bekende „uitwendige" zouden zijn opgestegen naar het inwendige
van God. Lessius gaat in omgekeerde richting; ook Vondel.
Dat de voortreffelijkheden, die we in de schepselen ontwaren, worden
„bevat en besloten in d'aertsvolkomenheit van zijne oneindigheit"
(vs. 556-57), leert Lessius (in ditzelfde No. 3): „Omnisque rerun' perfectio in ipso praeexistit. Omnis enim perfectio effectuum praeexistit
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in causa • • Ongetwijfeld kan men deze gedachte ook bij andere the°.
logen lezen; maar men vindt haar niet bij allen juist in dit verband.
Wie zal het aantal keeren tellen, waarin b.v. een Thomas deze redeneering
gebruikt? Toch zoekt men haar bij den Aquiner als bewijs voor Gods
oneindigheid tevergeefs.
Werd God, gaat Lessius voort (No. 5), hierom door de oude wijsgeeren
Pan genoemd, d.w.z. de Alheid„,i.e. xmiversurn, quia universa, quae
aliquo modo esse participant, complectitur", bij Vondel lezen we
(563 v.v.):
d'Atheensche wijsheit . . .
. . . noemt de Godtheit Pan, of d'Alheit aller dingen;
Want wat 'er is, en was, en namaels worden zal,
Verbeelt u endeloos, de Godtheit is het al,
Der dingen Oceaan . . . („pelagus essentiae", schrijft Lessius t.a.p.)
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Die naemloos is, en blijft en geenen naem begeert,
Of naemen zonder endt . . . (vs. 574-73),
(„Innominabilis et omni,nomius", zegt Lessius t.a.p.)

Brengt Lessius hier bij Gods oneindigheid (No. 6--8) Gods „simplicis.
sima complexio" ter sprake, zoo ook Vondel (vs. 597--636): de vele
attributen zijn slechts naar ons menschelijk denken onderscheiden van
„d'eenige enckelheit des wezens". Lessius keert zich hier speciaal tegen
de scotistische opvatting, alsof de attributen zoowel onderling als van
Gods wezen onderscheiden zijn door de zgn. distinctio form,alis actualis.
Dit wetend, zal men nu ook beter beseffen, wat Vondel bedoelt met zijn
(vs. 597-99):
Godts eigenschappen, wat vernuft hier tegens storm,
Om haer te monsteren door onderscheit van form,
Zijn niet dan loutre form, en wezen al te zamen.

Zelfs de vier argumenten, door Lessius tegen die opinie aangevoerd,
vinden we achtereenvolgens terug bij den dichter (609--36):
a. Wat door een zelve form, die louter, ongemengt,
En onbepaelt is, zoo veele eigenschappen brengt
Aen zich, en onder zich, gewis, dat is een teken
Van boven anderen in hoogheit uit te steecken.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

b. Indien nu onderscheit . . .
In Godts . . . eigenschappen

•

•

•

VONDEL EN LESSIUS

131

En zuiver wezen waer, zoo zou 't oneindigh schoon
. . . een snoer van perlen t' zamenlezen .. .
c. Is tusschen eigenschap en wezen onderscheit
In Godt, zoo leent het iet; dit quetst Godts majesteit.
d. Waer onderscheit bestaet, daer wort iet aengewonnen,
Dat uit den wortel vloeit van 't wezen,
(vs. 631-36).
a. Nam longe perfectius et eminentius est, per unam simplicissimam et
illimitatam formam omnia ista habere, quam per formas seu rations di.
versas . . .
b. Deinde, si est aliqua distinctio actualis . . . quomodo non est ibi vera
compositio .. .

c. Tertio, si essentia divina distinguitur formaliter a sapientia et ceteris
attributis: ergo per seipsam non est sapientia aut sapiens, sed per aliquid
superadditum. . .
d. Quarto, posita distinctione, non potest concipi, quomodo non sit ibi vera
productio, qua ab essentia emicent et pullulent .. .

Na aldus op grond dezer bewijzen eerst de scotistische opvatting in
zichzelf te hebben afgewezen, volgt onmiddellijk hierna zoowel bij den
een (vs. 637-50) als bij den ander (No. 9) het argument der scotistische
tegenpartij en deszelfs weerlegging:
En schoon Godts eigenschap en wezen, als gedeelt
En formwijs, staen in 't brein byzonder afgebeelt,
Nochtans wort bier door niet gelochent noch bestreden
d'Eenvouwighste enckelheit van Godts volkomenheden;
Naerdien dit onderscheit in haer geen voetstap plant,
Maer buiten Godts natuur, in 't menschelijk verstant,
Het welck, hoe scherp wy oock vernuft en zinnen slijpen,
Te stomp blijft, om geheel Godts hoogheit te begrijpen,
Gelijckze in wezen is .. .
Maer wy begrijpen Godt slechts stuckwijze, onvoltogen,
Naer d'evenredenheit des schepsels, dat ooze oogen
Aileen een' blick en schijn en strael der Godtheit geeft .. .
Nec obstat, quod divina essentia et attributa, ut a nobis concipiuntur .. .
ration formali distingui videantur; id enim ipsorum simplicitati et perfec.
tissimae unitati minime officit. Ratio est, quia id non provenit ex eo quod
inter illa sit in re distinctio vel diversitas: sed ex mentis nostrae imbecillitate,
quae divina concipere non potest prout in seipsis et in sua celsitudine existunt,
seu secundum altissimum modum et simplicitatem, quam ex parte rei
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habent, sed solum ex analogia ad res creatas, quatenus per eas aliquomodo
repraesentari et adumbrari possunt . . .

De onmiddellijk hierop volgende verzen (651-54) zijn een dichterlijke
samenvatting van Lessius' No. 11. Kortheidshalve moeten we ons te.
vreden stellen met dit enkel te constateeren zonder beider teksten naast
elkaar te plaatsen. Zoo ook vermelden we slechts, dat, gelijk Lessius
(cap. 2, loopende van No. 12-15) vervolgens aan gaat toonen: „Deum
ratione suae infinitatis esse incomprehensibilem", zoo ook Vondel
leert: „d'oneindigheit van Godt, te vatten noch begrijpen" (vs.
655--59; vgl. ook 558--62). Minder duidelijk is het echter, of
we in Vondels: „d'oneindigheit . . . beelt zich uit in 't brein
door kennen en niet4ennen" (vs. 660 v.v.) een weergave hebben
te zien van Lessius' 3e caput (No. 16-18): „Ratione ejusdem infinitatis
omnia de Deo affirmari quochun modo et negari."
GODS ONMEETBAARHELD (Vondel, vs. 679--708; Lessius, Lib. II,
cap. 1-2). Gelijk voor Lessius Gods onmeetbaarheid voortvloeit uit
Gods oneindigheid „Infinitatem essentiae divinae sequitur immensi,
tas", zooals de beginwoorden bij Lessius luiden (cap. 1, No. 1) — zoo
ook voor Vondel: „Nu geeft onmeetbaerheit d'oneindigheit 't geleide ."
Het laat zich begrijpen, dat Prof. Molkenboer 5) bij deze woorden van
Vondel heeft gedacht aan de door Petavius' gebezigde uitdrukking:
„Aeternitati comes adjungenda est immensitas" („comes" = „gelei.
de"). Maar tegenover dit overeenkomstige staat het veil grootere ver.
schilpunt, dat Vondel Gods onmeetbaarheid niet afleidt uit Gods eeuwig.
heid, zooals Petavius hier doet, maar met Lessius uit Gods oneindigheid.
Wanneer Vondel hier reeds (vs. 681) op „d'overalheit van Godts
tegenwoordigheit" wijst, dan stemt hij hierin overeen met Lessius
(cap. 1, No. 1). En de reden hiervan is, omdat volgens beiden zoowel
Gods onmeetbaarheid als zijn alomtegenwoordigheid onmiddellijk
volgen uit zijn oneindigheid (Deze opvatting wordt zeker niet door
alle theologen gedeeld). Ook het door Vondel gemaakte onderscheid
(vs. 685-86):
Onmeetbaerheit begrijpt het al wat uitgestort
Van Godt, oock binnen Godts natuur begrepen wort,
wordt door Lessius zooal niet uitdrukkelijk gesteld, dan toch minstens
geinsinueerd. Hier ook (No. 3) haalt deze den tekst uit den Ephesior.
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brief aan, waarop Vondel in vs. 554 heeft gezinspeeld. Zelfs de teekenen.
de vergelijking van den dichter (vs. 692 v.v.): „Op Godts ongrondigh
wezen drijft dit heelal, gelijck een spongie in 't zoute nat, doortrocken
van de zee . .", „dit prachtige en zeer juiste beeld, gelijk Prof. Molken.
hoe?) het terecht noemt, en dat niet voorkomt bij de mutiplices simi.
litudines door Petavius uit Bijbel en Vaders aangehaald", geeft Lessius
(No. 20): „Uncle totus mundus ita est in Deo, sicut parvula spongia in
vastissimo marl. Mare enim exterius immensa vastitate sua illam
ambit et circumfundit, interius intime penetrat et humectat et sua
vi sustentat."
Vondels vs. 695: „De kracht en 't wezen van de Godtheit leeft volkomen
in d'allerminste stip", krijgt veel weer zin, wanneer men den nadruk
op het woord „volkomen" legt, zooals Lessius to verstaan geeft (No. 1):
God is alomtegenwoordig niet per panes, „sed per se totum: ita ut in
omnibus punctis spatii individuis totam essentiam, potentiam, boni.
tatem, sapientiam, et omnem perfectionem omnesque suas opes et
gaudia habeat; ita ut non sit major, aut potentior, aut beatior, aut liberior in spatio immenso, quam in puncto indivisibili". Heel deze diep.
zinnige gedachte drukt Vondel uit met dit eerie vers: „De kracht en 't
wezen van de Godtheit leeft volkomen in d'allerminste stip."
In het volgende hoofdstuk (cap. 2) behandelt Lessius de vraag, of er
buiten de wereld nog plaatsen zijn, zoodat men kan zeggen: „Deum
esse (etiam) extra mundum per infinita spatia diffusum., aut esse in
spatiis imaginariis." Het zal niemand verwonderen, dat Vondel zich
met deze spitsvondige kwestie niet inlaat.
GODS WEZENLIJKE ALOMTEGENWOORDIGHEID (Vondel, vs.
709-46; Lessius, Lib. II, cap. 3). Lessius' 3e hoofdstuk draagt tot titel:
„de substantiali et intima praesentia Dei in rebus omnibus", terwijl
Vondel als thesis stelt: „Godt is wezentlijck overal tegenwoordigh".
Gelijk bekend, spreekt de katholieke theologie van een drievoudige
alomtegenwoordigheid Gods, nl. le door zijn macht, 2e door zijn
weten en 3e door zijn wezen of zelfstandigheid'); „per potentiam, per
praesentiam et per essentiam" of „substantiam", leerde de Scholastiek.
Lessius is mogelijk een der eersten geweest, die het minder duidelijke
„per praesentiam" verving door „per inspectionem"; vandaar waar.
schijnlijk, dat hijzelf schrijft (No. 17): „per inspectionem, vulgo per
praesentiam".

VONDEL EN LESSIUS

134

Zegt Vondel (vs. 698--99): „. hy is al teffens, naar zijn maght en wezen
overal", de 3e wijze van Gods alomtegenwoordigheid, dus „per inspec.
tionem", bespreekt hij onmiddellijk daarop: „Geen duisternis, geen
nacht . . . geveinstheit noch gepeinzen ontschuilen 't eeuwig licht, dat
heenstraelt door het veinzen, in 't hart ziet 8
Bij deze passage zouden
we kunnen verwijzen naar Lessius (No. 17 en 22): „omnes nostras cogi.
tationes intuens, omnes affectus pervidens, omnium corda et renes
perscrutans", toch is dit niet specifiek Lessiaansch; dergelijke uitdruk.
kingen zal men in dit verband bij de meeste theologen ontdekken.
Meer karakteristiek is, dat Lessius een betrekkelijk groot onderscheid
ziet tusschen Gods alomtegenwoordigheid door zijn macht en weten
eenerzijds en zijn alomtegenwoordigheid naar zijn wezen anderzijds.
Alom en aldoor het zijn verwekkend in al wat bestaat, is God volgens
den Leuvenschen theoloog wel alomtegenwoordig door zijn macht,
wezen (Menig lezer zal zich
maar daarm.ee alleen nog niet naar
hierbij terecht afvragen: maar bestaat er dan een reeel verschil tusschen
Gods macht en wezen?) De zon, aldus Lessius, werkt op de aarde in;
naar haar kracht is zij hier dus tegenwoordig, maar niet naar haar
wezen. Gods alomtegenwoordigheid naar zijn wezen zegt dus
meer, is veel verhevener dan die naar zijn macht of weten. God is overal
naar zijn wezen, niet omdat Hij de al.00rzaak is (gelijk St. Thomas
houdt), maar omdat Hij onm,eetbaar en oneindig is (vgl. No. 16 en 17).
Zelfs al was God geen al.00rzaak, en dus niet alomtegenwoordig naar
zijn macht, dan was Hij toch alomtegenwoordig naar zijn wezen krach.
tens de oneindigheid en onmeetbaarheid van zijn wezen. Deze alom.
tegenwoordigheid naar het wezen nu wordt en door Vondel en door
Lessius hier bedoeld. Juist daarom zegt Vondel: „Godt is wezentlijck
overal tegenwoordigh", en Lessius: „De substantiali praesentia Dei".
Slechts in het licht dezer Lessiaansche leer worden de volgende
regels bij Vondel verstaanbaar (vs. 703--7):
Maer schoon de Godtheit ons gedachten klaer kan weeten
Door d'alomwezenheit 9), nochtans Godts ongemeeten
Hoegrootheid is hier in volkomener in glans,
Naerdienze wezentlijck, en eigentlijck, en gantsch
Het al vervult . . .
Vondel wil dus op voorgaan van Lessius zeggen: veel verhevener dan
Gods alomtegenwoordigheid per inspectionem („klaer kan weeten")
)

..."
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is zijn alomtegenwoordigheid naar zijn wezen („wezentlijck"). Door haar
is Hij „eigenlijk" hier, niet slechts in oneigenlijken zin, zooals de zon door
haar inwerking slechts oneigenlijk op aarde is; „gantsch", zooals Hij
”vo/komen leeft in d'allerminste stip".
Nog duidelijker blijkt Vondels afhankelijkheid van Lessius, wanneer
we de nu onmiddellijk volgende repels (vs. 709-22) van den dichter
plaatsen naast het onmiddellijk volgende No. 18 van den Leuvenschen
theoloog:
a. Dees alomwezenheit des wezens, schoonze vloeit
Zelfstandigh overal in alien, en doorgloeit
En onderhoudt, en voedt zooveel geschapenissen,
Toch") wortze niet getast, noch hoeft geen smet te wissen
Uit haere louterheit: gelijck des menschen oriel
Na'et zielen van het lijf een smet van 't lichaem hiel:
..... . • • . • . • • . •

b. Hy blijft in louterheit van wezen dicht gesloten.
Zoo blijft hy verre en dicht, byeen en uitgegoten:
c. En of hy neerdaelt, op een endelooze wijs,
In 't schepsel, hy behaelt in hoogheit eer en prijs."
a. Hoc tamen diligenter considerandum est, etiamsi Deus omnibus rebus
sit intime praesens easque suo substantifico influxu tangat et conservet, ab
illis non tamen posse tangi, ac proinde nec inquinari; sicut anima a corpore tangitur
et inquinatur, dum earn incipit informare.

b. Nam ita praesens est loco . . . cuilibet creaturae, ut tamen naturae gradu
et celsitudine infinite distet, in seipsum collectus et firmissime in sua puri.
tate subsistens, ab omnibus segregatus. Unde simul et conjunctissimus et
remotissimus, praesentissimus et secretissimus, unitissimus seu collectissi.
mus et diffussisimus .. .
c. Et quamvis infinitis modis per suos influxus ad creaturas descendat, ma.
net tamen in sua celsitudine . . . fixus.

GODS ONVERANDERLIJKHEID (Vondel, vs. 747-872; Lessius,
Lib. H). In tegenstelling met Vondels zeer nauwe aansluiting bij
Lessius in de uiteenzetting der vorige attributen, beperkt hun beider
overeenkomst in deze leer zich haast uitsluitend tot de groote lijnen,
nl.
Beiden beginnen met vast te stellen, dat God onveranderlijk is (Von.
del vs. 747-62; Lessius. cap. 1). De Bespiegelingen echter geven weer
gronden aan voor Gods onveranderlijkheid (vs. 751-53) clan De Perfectionibus, tenzij men Vondels „louter een" en „eenvouwigh" en „onge.
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mengt" als een en hetzelfde verstaat. Lessius echter redeneert zeker
niet, zooals Vondel, uit Gods noodwendigheid. Het is trouwens zeer
eigenaardig, dat Vondel hier uit Gods „nootwendigheit" tot zijn onver.
anderlijkheid besluit, en aanstonds (vs. 1307-22) omgekeerd Gods
„nootwendigheit" af gaat leiden uit zijn onveranderlijkheid; dit is een
aperte circulus vitiosus.
Vervolgens stellen beiden (Vondel vs. 763--86; Lessius cap. 2) zich
de vraag, of Gods onveranderlijkheid niet „met Godts vryen wille
strijt". Het door Vondel hierop gegeven antwoord biedt weinig aanknoopingspunten met hetgeen Lessius te dezer plaatse zegt, doch hangt
wel heel nauw samen met diens leer over Gods wijsheid (Vle Boek,
le hoofdstuk), waarop we later uitvoeriger terugkomen.
Daarna brengen en Vondel (vs. 787-800) en Lessius (cap. 3) de stel.
ling ter sprake, dat „het noit veranderen" alleen aan God toekomt.
Ook hun beider eerste argument voor deze thesis is precies hetzelfde.
Schrijft Vondel: „Het wort in 't schepsel niet van boven ingegoten,
dewij1 dit meetbaer bliilt . . ." , bij Lessius (No. 13) lezen we: „ . . . ita est Deo
proprium, ut nulli creaturae sit communicabile. Cum enim nulla
creatura possit esse immensa ." Vondels tweede argument lijkt wel
op het tweede bij Lessius, maar is o.i. toch een ander bewijs. Daarentegen doet vs. 795--800 weer heel sterk aan Lessius (No. 16) denken.
Men vergelijke b.v. slechts:
Der schepselen wissling komt uit hunnen aert gesproten,
En hun zelfstandigheit, vrywilliglijck gevloten
Uit Godt, waarom . . .
. . . nulla res creata natura sua est immortalis . . . quia ex natura sua
habet ut pendeat ex libero influxu Dei . . .
Ten slotte leidt Vondel uit Gods onveranderlijkheid twee andere
eigenschappen af: zijn „nootwendigheit" en zijn „onsterflijckheit".
Gods „nootwendigheit" (807-44) houdt in: het niet.kunnen niet-zijn
van Gods bestaan en van zijn immanente verstands. en wilsdaad;
zij doet echter geen afbreuk aan Gods vrijheid betreffende het buitengoddelijke (823--44). Deze gedachten zoekt men hier tevergeefs bij
Lessius, en het is de vraag, of de dichter deze diepzinnige beschouwingen
zelf heeft bedacht.
Dat „Godt onsterflijck is" (845--72), leert Lessius (No. 15) met de
woorden van St. Paulus: „Solum Deum habere immortalitatem".
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Maar terwijl Vondel ex professo op deze kwestie ingaat, vestigt De
Perfectionibus onze aandacht hoofdzakelijk op de vergankelijkheid van
alle schepselen: God kan alien doen veranderen van wezen; Hij kan
ze zelfs totaal vernietigen, ook de zgn. onveranderlijke of „vaster schep.
sels" (zie vs. 750 en 795-800). Vondels bewijs voor Gods „onsterflijck.
heit" (850--55) geeft Lessius niet, wig dit punt door hem niet ex professo
behandeld wordt. Dit heeft weer een ander verschilpunt ten gevolge.
Brengt Gods „onsterflijckheit" den dichter tot een beschouwing van
Gods leven (vs. 860--68)n), heel begrijpelijk zoekt men dit bij Lessius
hier tevergeefs. Op voorgaan van St. Thomas legt deze Gods leven
primair in Gods wijsheid. Al is het twijfelachtig, toch is het niet vol.
strekt uitgesloten, dat Vondel zijn bespiegeling van Gods leven aan
die passage van den Leuvenschen theoloog (Lib. VI, cap. 5, No. 43-44)
heeft ontleend.
Het is opmerkelijk, dat we in dit traktaat over Gods onveranderlijk.
heid niet veel mier konden ontdekken dan een overeenkomst in de groote
lijnen. Bovendien lijkt het ons onwaarschijnlijk, dat Vondel geen rijk
gebruik zou hebben gemaakt van de door Lessius (in No. 6 en 7 van
dit Boek) ontwikkelde mooie ideeen, zoo hij diens De Perfectionibus
zelf in handen had gehad.
Worden deze bedenkingen voldoende opgelost met te antwoorden:
Het is toch niet noodzakelijk, dat Vondel een slaafsche vertaling heeft
willen geven van Lessius' boek? Of wijzen deze verschilpunten er op,
dat hij niet Lessius' De Perfectionibus doch diens dictaat tot leidraad
heeft gebruikt? Ofwel staat er een handboek van N tusschen den theo.
loog en den dichter? Op deze vragen blijven we het antwoord schul.
dig.
GODS EEUWIGHEID (Vondel, vs. 873--1000; Lessius, Lib. IV).
Evenals Lessius brengt ook Vondel onmiddellijk na Gods onverander.
lijkheid Gods eeuwigheid ter sprake. Terwijl Vondel dit leerstuk echter
begint (vs. 873--76) met verband te leggen tusschen dit attribuut en
Gods „onsterflijckheit", door hem vlak tevoren behandeld, is dit bij
Lessius natuurlijk niet het geval, daar deze in het voorafgaande niet
ex professo over Gods onsterfelijkheid sprak. Hij leidt, gelijk dit zeker
na St. Thomas vrij algemeen geschiedt, Gods eeuwigheid uit Gods
onveranderlijkheid af. Mogelijk heeft Vondel dezen aanhef bedacht,
omdat de theologisch niet onderlegde leeken, voor wie hij schreef,
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bij Gods eeuwigheid voor dies denken aan het begin. en eindlooze van
Gods bestaan.
Onmiddellijk na deze inleiding echter redeneert ook hij evenals Les.
sius uit het feit, dat er in God geen verandering of opeenvolging mogelijk
is, en besluit: „Uit d'onverwisseling (d.w.z. geen opeenvolging, „omnia
simul") wordt hem dan dus) d'eeuwigheit met reden toegeschreven"
(883-84).
Gaat Lessius onmiddellijk daarna (cap. 2) over tot de stelling: „aeter.
ititatem soli Deo convenire", zoo ook Vondel (900-42). De Manichee.
sche ketterij, door den dichter besproken (900-908), noemt Lessius
hier niet. Wel echter ontkent de Jezulet de mogelijkheid van een eeuwige
of beginlooze schepping, daar deze niet enkel in strijd zou zijn met het
begrip „creatuur" of „geschapenheid" (No. 8), maar ook met de meet.
baarheid (No. 11) en veranderlijkheid (No. 13) van het schepsel. Op
deze zelfde gronden wordt die mogelijkheid ook door Vondel ontkendl9
met de woorden:
De schepsels draven hoogh, als ongeschapenheden,
Onmeetbaer, eindeloos, en onveranderbaer (vs. 912-13).
Aan het „onderscheit tusschen tijt en eeuwigheit", (927-42) door
Vondel aan genoemde stelling vastgeknoopt, correspondeert to dezer
plaatse niets bij Lessius. Misschien kwam dit betoog wel voor in Les.
sius' dictaat of in den door Vondel benutten tusschen-auteur N. Ook
„de ongerijmtheit in 't lochenen van Godts eeuwigheit" (943-58) ont.
breekt in De Perfectionibus.
Opvallend echter is weer de overeenkomst tusschen Lessius (No. 18)
en Vondel (959-75). Volgens den hoogleeraar wordt de waarde van
een bezit om een tweevoudige reden als tot in het oneindige verhoogd
door de eeuwigheid: eerstens, wijl de vreugde om dit bezit bestendig
voortduurt; het is maar niet de genieting van 1 dag of van 1000 dagen,
maar eeuwig ! Bovendien, de eeuwigheid bindt die vreugden tot eel'
ondeelbaar geheel, tot een „tota simul" samen. Deze dubbele reden geeft
ook Vondel.
Indien de duurzaemheit, in hemel en op aerde,
Den Bingen hun waerdy, en meerdre en mindre waerde
Verleent, hoe heerlijck steeckt 't geen eeuwigh duuren zal . .

Lessius' tweede reden vinden we terug bij Vondel (vs. 969
Zoo veel volkomenheen van maght, en goet, en schoon,

-
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En eere, en majesteit, en rijckdom . . .
Al teffens op ein punt met &nen Mick gevat,

Wat schept dit eenen bergh, een onwaerdeerbren schat
Van allerhande goet, in 't hoogste goet te vinden!
Alleen al het feit, dat Vondels bedoeling op deze en dergelijke plaatsen
door het lezen van Lessius verduidelijkt wordt, zegt o.i. zeer veel.
In het overige gedeelte van Vondels bespiegeling over Gods eeuwig.
heid (976-4000 kunnen Vondelaars waarschijnlijk nog verschillende
analogieen ontdekken met Lessius' cap. 4, No. 19--25: „de fructu, qui
ex consideratione aeternitatis percipitur".
GODS ALMACHT (Vondel vs. 1001-76; Lessius Lib. V). Zooals we
boven reeds opmerkten, is het iets ongewoons, over Gods alm.acht te
gaan spreken, alvorens zijn wijsheid en wilsdaad te hebben beschouwd.
lets dergelijks zal men dan ook niet bij veel andere theologen aantref.
fen. Doch des te meer sterkt dit in ons de overtuiging, dat Lessius bij
dit tweede deel van Vondels lie Boek tot gids heeft gediend. Deze over.
tuiging groeit, zoo men diens inleidingswoorden met die van Vondel
vergelijkt en dan tevens bedenkt, dat men deze formuleering, vooral
in dit verband, slechts bij zeer weinig theologen zal ontmoeten:
Nu volght d'almogentheit, waerop de godtsdienst bout:
Want Godt de weerelt schlep, regeert, en onderhoudt
Door d'almaght . . . . (vs. 1001-3).
„ . . . fundamentum nostrae Religionis, cum praecipua ejus dogmata eo nitantur
ut dogma de creatione. mundi, de ejusdem conservatione et gubernatione ." (cap. 1,
No. 1).

Ook beider bewijzen voor Gods almacht stemmen verdacht veel met
elkaar overeen. Neemt Lessius' eerste bewijs „totum hoc universum"
(No. 2) tot uitgangspunt, zoo Vondel dit „wonderlijck heelal" (1004).
Tot zelfs de beide voorbeelden, nl. van een schilder en een architect,
waarmee Lessius zijn bewijsvoering illustreert, geeft ook Vondel (1007
en 9). Lessius' tweede argument redeneert vooral uit het feit, dat God
iets uit niets voortbrengt, ditzelfde ook weer bij Vondel (1011, vv.).
Ook Lessius' opmerking, dat de gedachte aan een voortbrengen.uit.
niets nooit bij de heidensche wijsgeeren is opgekomen, zelfs niet ken
opkomen, geeft de dichter weer (1017-18):
Waervoor de Grieksche school t'Athene stont versuft,
Om datze noit dees maght begreep in haer vernuft.

Eveneens werd Lessius' 3e argument (No. 3: „Tertio colligitur ex
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infinitate essentiae: potentia enim sequitur essentiam") haast letter.
lijk vertaald (1019-26):
Maer uit d'oneindigheit van 't wezen kan men lezen
Dat Godts almogentheit den aert volght van zijn wezen:
. . . . . . . Is 't wezen dan onendigh,
Zoo volght de mogentheit het wezen oock nootwendigh
In zijne onendigheit .. .

Vooral dit 3e bewijs lijkt ons karakteristiek voor Lessius, die alle
goddelijke eigenschappen (in laatste instantie is dit een scotistische
gedachtengang) wil afleiden uit zijn oneindigheid, en juist daarom zijn
De Perfectionibus met Gods oneindigheid begon.
Na hiermee het feit van Gods almacht te hebben bewezen, leidt de
theoloog in zijn volgend hoofdstuk (cap. 2) daaruit verschillende cons
clusies af; conclusies, die men in dezelfde volgorde bij den dichter
weervindt.
Zoo vertolkt Vondel in de v.v. 1027-36 de eerste conclusie van Les.
sius: ”Cum igitur Ipsius potentia omnem creaturae potentiam
neuter contineat, omnia potest, quae omnis creatura potest; idque
modo longe perfectiore" (No. 4). Op de tweede plaats volgt uit Gods
almacht, aldus gaat Lessius (No. 5) voort, dat zij al datgene, wat gem
contradictie insluit, buiten zich kan verwekken; zoo ook Vondel (103744): voor Gods almacht is niets onmogelijk „behalve 't gem rechtuit
zichzelven wederspreeckt, als teffens zijn en niet te zijn". Besluit de
theoloog onmiddellijk daarna (No. 6-8): „Deus potest facere alios
mundos innumerabiles .", ook Vondel laat onmiddellijk volgen (104559): „Dat Godt meer weerelden oneindigh scheppen kan . ." Spreekt
Lessius bier over de duizenden mijlen van den omtrek der aarde en de
duizenden mijlen, waarop zoowel zon als maan van de aarde verwij.
decd zijn, hetzelfde zien we ook bij Vondel (vs. 1048).
Over het „onderscheit tusschen Godts inwendige en uitwendige
werckinge", waar Vondel nogmaals op terugkomt (1059-76), lezen we
bij Lessius echter te dezer plaatse niets. Vondel blijft zich namelijk be.
wust, dat hij „d'Ongodisten" moet weerleggen; de Spinozisten aanvaard.
den dit onderscheid niet. God is volgens hen slechts een „inunanente
oorzaak".
GODS WIJSHEID (Vondel, vs. 1077-1142; Lessius, Lib. VI). Met
Lessius behandelt ook Vondel Gods wijsheid onmiddellijk na zijn al.
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macht. Juist deze overeenkomst in een opvallende volgorde rechtvaar.
digt de opmerking, dat de door Vondel (1077-86) gegeven definitie
van Gods wijsheid weer zeer nauw aansluit bij Lessius (cap. 1, No.
1-2). Want wat Vondel hierover zegt, is niet typisch Lessiaansch. Deze
definitie had de dichter ook zelf aan St. Thomas kunnen ontleenen,
evengoed als aan Lessius. Maar juist dat hij dit alles zegt in deze onge.
wone volgorde, die misschien alleen bij Lessius voorkomt, is het merk.
waardige. Eerst in de volgende verzen (1087-1142) draagt ook wat hij
zegt een Lessiaansch karakter. Daar toch kiest hij met den theoloog
partij voor Molina's en Suarez' „supercomprehensio causarum secundarum". Vermoedelijk reageert Lessius hier vair alles tegen zijn stad.
genoot Bolus, ook tegen Calvijn, maar zeker ook tegen de praemotie.
leer van den Thomist Bariez 0.P. (gest. 1604).
Tot beter begrip dezer passage bij Vondel laten wij een korte uiteen.
zetting zoowel van Bariez' als van Molina's opinie voorafgaan volgens
de voorstelling van Lessius. Volgens Bariez is Gods weten in geen enkel
opzicht afhankelijk van het buiten.goddelijke, maar omgekeerd: zijn
weten is oorzaak van al het zijnde in heden, verleden en toekomst.
God kent al onze toekomstige vrije daden, omdat Ilij ze eeuwig in zijn
onveranderlijk weten vooruit heeft bepaald en dit, zijn vrij raadsbesluit
kent: „omnia futura in particulari (d.i. tot in de kleinste bijzonderhe.
den) libere praedefiniente et decernente", naar Lessius hier zegt
(No. 6). Hij verwerpt deze opvatting en wijl men daardoor den schijn
wekt alsof God ook oorzaak der zonden zou zijn, hetgeen kettersch is,
en omdat God met het kennen van zijn eeuwig raadsbesluit alleen, de
schepselen en hun daden zelf nog niet kent. Hij ziet dan wel zijn eigen
wezen, zichzelf, zijn eeuwig raadsbesluit, de al-oorzaak, maar niet ons,
noch onze daden").
Lessius, die te Rome gedurende twee jaren de colleges van den be.
kenden theoloog Fr. Suarez S.J. had geloopen, sluit zich aan (No. 7)
bij de oplossing, door dezen op voorgang van zijn Orde-broeder Molina
gedoceerd. Volgens hen doorschouwt God het wezen, het persoonlijk.
eigene van iederen mensch, de sterkte of zwakheid van ieders wil,
zijn aanleg en zijn hang, zijn neigingen en hartstochten volkomen. Meer
nog: God supercomprehendeert dit alles. Krachtens deze supercom.
prehensio nu voorziet Hij eeuwig en onfeilbaar zeker, hoe deze of die
mensch in deze of die concrete omstandigheden zal handelen. Tevens
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kent Hij de omstandigheden, waarin ieder van ons gedurende heel zijn
leven ooit zal komen te staan, tot in de kleinste bijzonderheden. Toch
kent God hiermee alleen natuurlijk nog slechts zijn eigen weten omtrent
dezen of dien mensch en zijn daden. Eerst door de verwezenlijking in de
realiteit ziet Hij den feitelijken, den reeelen mensch met zijn feitelijken
handel en wandel. „Uncle patet, omnem intuitum futurorum esse ex
vi comprehensionis essentiae, nec aliud requiri quam positionem ob.
jectorum" (No. 3).
Deze Molinistische en Suareziaansche oplossing nu staat Vondel o.i.
voor in de volgende verzen (1087-1142). Juist daarom wordt in vs.
1087 zulk een nadruk gelegd op het feit: „Zij weet omstandigheen,
gelegentheen . . ." Daarom ook beet het (1093-94), dat Gods wijsheid
„het al in eenen blick ontdeckt, behoudens dat het ooghmerck wort ver.
eischt" (m.a.w. het voorwerp van zijn kennen, de mensch, deze of die
daad moet ook in de realiteit gegeven zijn, wil God ze kennen). Vandaar
ook de merkwaardige bewering, waarop we boven (zie noot 7) reeds
de aandacht vestigden, dat „de Godtheit ons gedachten klaer kan weeten
door d'alomwezenheit" (vs. 703), of dat Godts alweetenheit nog iets
moet „polssen" of „uit moet visschen" (1098-1100) 14). Op voorgang
van Lessius bedoelt Vondel dan ook in de vss. 1105-28 meteen een
weerlegging van Bariez' praemotie-leer: le, dat Gods weten „geensins
grontoirzaeck is van al wat is en was, en noch een wezen worden zal..."
(1105-10); 2e, in de opvatting van Bariez wordt de met vrijen wil be.
gaafde mensch op een lijn gesteld met de wezens, die natuurnood.
zakelijk handelen (1111-12) (dit argument, door haast alle andere
Molinisten tegen Bariez aangevoerd, geeft Lessius bier niet); 3e, dan
zou God evenzeer oorzaak van onze zondige als van onze goede daden
moeten heeten (1113-16).
Na aldus met Lessius te hebben aangegeven, dat Gods kennis van
onzen handel en wandel niet moet worden verstaan in Barieziaanschen
zin, gaat Vondel nu uiteenzetten, hoe zij dan wel moet worden opgevat,
nl. door de „supercomprehensio causarum" (1117-28):
. . . . . . . . . (God) kent klaer en naeckt vooruit
Den wortel, en den gront, daer 't lasterstuck van spruit.
Die goet en quaet voorzagh, voorzagh elcks eigenschappen
En aert, en op wat voet een ieder aenquam stappen.
Dus wort de vr ye wil door nootdwang niet bedroeft,
Noch uit zijn winckelhaeck met domme kracht (sic!) geschroeft!
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Aileen dan is God geen „opperste oirzaeck van goet en quaet met een"
(vs. 1125-29).
Gelijk meerdere andere passages wordt ook heel dit stuk eerst vol.
komen verstaanbaar, zoo men het leest in het licht van Lessius' leer.
Maar dit houdt tevens in, dat hij middellijk of onmiddellijk afhangt
van den geleerden Jezulet.
GODS GOEDHEID (Vondel, vs. 1143-1238; Lessius, Lib. VII—VIII).
Lessius neemt „goedheid" hier in den zin van volmaaktheid of vol.
komenheid, en beschouwt (vgl. cap. 1, No. 1) achtereenvolgens: de vol.
maaktheid van Gods natuur (Lib. 'VII), daarna Gods zedelijke vol.
maaktheid of heiligheid (Lib. VIII) en ten slotte zijn goedheid in den
meer gebruikelijken zin van milde meedeelzaamheid en liefde (Lib. IX).
Geen enkele leek verstaat onder „Gods goedheid" direct de vol.
maaktheid van Gods natuur, maar ziet daarin vocir alles, zooal niet
uitsluitend, zijn verhouding tot de schepselen, speciaal ten opzichte
van den mensch. Gods goedheid beteekent voor hem Gods goedgeefsch.
heid, zijn vergevingsgezinde, meelevende liefde. Dat Vondel zonder
eenigen naderen uitleg hier met Gods goedheid zijn volkomenheid
bedoelt (vs. 1147, 1150, enz) is dan ook zeer opvallend, temeer daar hij
Gods volmaaktheid reeds in het eerste deel van dit Ile Boek besprak
(347-416). Hij past zich heelemaal aan bij Lessius' wijsgeerig of theo.
logisch spraakgebruik, en herhaalt zich blijkbaar liever dan dat hij diens
ideeengang verbreekt.
Volgens den Leuvenschen theoloog (No. 2) duidt deze goedheid of
volkomenheid geen bepaalde zijnsvolmaaktheid aan in God; integen.
deel zij strekt zich uit („complectitur") over alle goddelijke attributen.
Zij is datgene, waardoor Hij volkomen is onder elk opzicht van zijn
(„per quam habet omnem perfectionem in toto genere entis"). Hierop
steunt klaarblijkelijk de ongewone bewering van Vondel, dat zij haar
„glans meedeelt aan alle eigenschappen, en dat deze juist om deze reden
volkomenheden heeten" (1153-55; zie ook 347-50).
In ditzelfde No. 2 lezen we bij Lessius: „Cogita infinitam lucem, infinitam potentiam, infinitam sapientiam, infinitam pulchritudinem, . . .
dulcedinem, . gaudium, . . . opes, . . . gloriam, majestatem, . .
sanctitatem: haec omnia continet bonitas divina, tamquam infinitum
bonorum omnium pelagus", terwijl Vondel (1162-66) zegt:
Wat in de Godtheit blinckt, en leeft, en tiert, en bloeit,
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azeindighlzick in eere, in majesteit voltogen,
Oneindighlijck in 't schoon, in wijsheit en vermogen,
Oneindigh in bezit van blijschap, weelde en schat,

In deze goetheit wort het al beknopt gevat,

en ook voor hem (1158) is „Godts goetheit" „gelijck een endelooze en
grondelooze zee". De vergelijking: „Want even als de zon, in vaste en
losse starren zich spieglen kan" (1152), komt eveneens bij Lessius voor
(No. 3): „Sicut in rebus corporeis sol habet lumen a seipso, id est non
ab aliquo corpore; stellae vero habent lumen a sole."
Na aldus de goedheid of volkomenheid van Gods natuur te hebben
beschouwd, wijst Vondel er op (1167-70), dat de voortreffelijkheden der
schepselen voortspruiten uit Gods volkomenheid; vandaar dan ook in
hen dat graadverschil in perfectie, dat „min of meer" (1168, '71 en vv.).
Bij Lessius niet anders (vgl. respectievelijk No. 3, en 4-6).
Over Gods zedelijke volmaaktheid, zijn „bonitos moralis" of heilig.
heid, door Lessius vervolgens in zijn Wile Boek ter sprake gebracht,
spreekt Vondel bier niet. Iedereen zal echter toegeven, dat juist de ge.
dachte aan de heiligheid van Hem, die alley oorzaken eerste oorzaak
is, den dichter tot de ingelaschte vraag moet hebben gebracht: van.
waar dan het zedelijk kwaad, de zonde? (1193-1238).
GODS LIEFDE (Vondel, vs. 1239-98; Lessius, Lib. IX). Begint Les.
sius (cap. 1, No. 1) dit tractaat met de woorden: „Haec oritur ex prima
bonitate, nimirum ex perfectione naturae", bij Vondel lezen we den.
zelf den aanhef: „Uit 's hemels goetheit vloeit de goddelijcke liefde".
Deze overeenkomst is weer des te opvallender, wijl niet elke willekeu.r
rige theoloog Gods liefde uit Gods goedheid zal afleiden. Deze begronding is niet onjuist, maar eerder te algemeen; God is ook de allerhoogste
wijsheid, ook de allerstriktste rechtvaardigheid, ook de schepper,
ook . . . enz., omdat Hij de louterste volkomenheid is. Deze begronding
zegt dus niet iets specifieks omtrent de liefde; zij redeneert niet uit het
eigene der liefde.
Evenmin zal iedere theoloog Gods liefde primair daarin doen bestaan,
dat zij ons richt op Hem. Dit toch is reeds een gevolgtrekking of nadere
bepaling. Gods liefde immers veil voor ons primair het allerbeste, en
daarom, dus gevolgelijk, richt zij ons op Hem. Daarentegen doen en
Vondel en Lessius dit wel. „De goddelijcke liefde . voert het (schepsel)
op naer Godt, der dingen uiterste endt en bron", zingt Vondel (1241-42).
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Hetzelfde leen ook Lessius (No. 4, 5, 8, 12).
Omtrent de overeenkomst tusschen vs. 1245-58, waar Vondel over
den vereenigingsdrang of de vis unitiva der liefde spreekt, en Lessius'
No. 14-15, moge met een algemeene verwijzing worden volstaan, zonder
dat we in details behoeven te treden.
Dat de dichter in zijn „Uitwerckingen van Godts liefde" (althans voor
de vss. 1259--74) De Perfectionibus op den voet gevolgd heeft, zullen we
niet beweren. Werden deze gedachten en de aanstonds te citeeren
tekst uit St. Thomas misschien aan Lessius' dictaat, ofwel aan den vela.
moedelijken tusschen-auteur N. ontleend, of drijft hij hier heelemaal
„op eigen vleugelen"? Wij weten het niet. Gaarne echter citeeren we
de aanteekeningen, die Prof. Molkenboer bij de vss. 1259--66 plaatste,
dus juist waar Vondel De Perfectionibus losliet: „Merkwaardig komt
Vondel hier ineens weer op St. Thomas terug, die in de Surnma c. Gent. I
zijn cap. XCI „Quod in Deo sit amor" besluit met: „Patet igitur, quod de
nostris affectionibus (hartstoght), nulla est, quae in Deo possit proprie
esse, nisi gaudium et amor (liefde en blyschap); quamvis etiam haec in
eo non secundum passionem (Geensins als lybaerhe'en) sicut in nobis, sint...
Philosophi etiam quidam (Aeloude wijzen) posuerunt rerum principiuxn
Dei amorem (Godts liefde . . . begin en oirzaeck aller dingen); cui consonat
Dionysii verbum dicentis, quod divinus amor non permisit ipsum
sine gennine esse (niet toelaet, dat de stam . . . blijf zonder ooft, enz.)"
Daarentegen ligt aan de volgende verzen (1275--92) over de eigenschappen der goddelijke liefde zeker weer Lessius' leer ten grondslag
(cap. 3, No. 9-11):
a. De Godtheit voeide een gloet van liefde in 't harte ontvoncken,
Toen goetheit en de glans der schoonheit in haer bloncken,
b. En onder 't spiegelen den wil met eenen treck
Verweckten tot dit goet, dees schoonheit zonder vleck.
c. Godts liefde, door den wil genegen zich te paeren,
Wort zwanger door dien gloet, en wil ten leste baeren
Dit wonderlijck heelal, wat leeft, en niet en leeft,
Daer Godts gelijckenis of min of meer in zweeft,
Naer datze die beschijnt, beschaduwt uit den hoogen,
Gezint zijn heerlijckheit in ieder te beoogen,
En t'openbaeren . . .
(Vgl. bij dit laatste: Lessius No. 6 over Gods liefde als openbaring
van zijn voortreffelijkheden).
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a. (No. 9): Prima (proprietas divini amoris est), quod . . . praeexistat in
pulchro et bono . . . Secunda, quod ex pulchro et bono tamquam fonte prodeat..
Hoc enim ipso, quod Deus suam pulchritudinem et excellentiam infinitam
intuetur, exoritur in ipso infinitum amoris incendium.
b. (No. 10): Tertia, quod immediate in pulclu-um et bonum se reflectat .. .
Pulchrum enim et bonum menti divine propositum accendit amorem in
voluntate, qui amor . . . reflectitur in pulchrum et bonum, trahens in illud
voluntatem.
c. (No. 11): Quarta, quod propter pulchrum et bonum extendat se et descen.
dat ad creaturas, ut illud creaturis communicet . . . aliquos ejus radios et
adumbrations, pro cujusque captu et meritis.
Bij vs. 1287: „De Schepper komt uit liefde om laegh zijn schepsel
tegen", denkt men niet ten onrechte aan hetgeen Lessius onder de
4e eigenschap der goddelijke liefde noemde: „quod . . . descendat ad
creaturas" (vgl. ook slot van No. 8).
Niemand zal o.i. de zeer opvallende overeenkomst tusschen de aan.
gehaalde stukken loochenen, to minder nadat we bij alle voorafgaande
eigenschappen Gods zulk een nauwe verwantschap in volgorde en leer,
in voorbeelden en vergelijkingen tusschen Vondel en Lessius consta.
teerden.
GOD ALS HEERSCHAPPER EN EIGENAAR ALLER DINGEN
(Vondel, vs. 1299-1322; Lessius, Lib. X). De reden, waarom de Leu.
vensche leeraar dit tractaat bier tusschen Gods liefde en zijn voor.
zienigheid inlascht, kan ons momenteel onverschillig laten. Feit is, dat
hij het juist bier ter sprake brengt, en dat Vondel ook hierin met hem
meegaat.
Gods „dominium", leert Lessius (cap. 1, No. 1), is tweevoudig, nl.
het „dominium jurisdictionis" of de „potestas gubernandi subditos",
dus bestuurs- of rechtsmacht, en het „dominiu.m proprietatis", of
eigendomsrecht. Deze zelfde indeeling geeft Vondel aldus weer (12991300):
De heerschappy, deer Godt op 't hooghste in zit geklommen,
Bestaet in rechtsgebiet, en oock in eigendonunen
Der dingen onder hem .. .
Zet Lessius eerst Gods dominium jurisdictions uiteen (cap. 1 en 2), zoo
ook Vondel (nl. 1301-6). „Hujus potestatis, aldus Lessius (No. 1),
sunt quinque actus: praecipere, prohibere, permittere, punire, prae.
miare . . . a tali enim potestate superiores dicuntur passim domini."
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„Gebieden, zegt Vondel op zijn beurt, en verbien, toelaten, loon en straf
voegt dezen heere" (= God). Waarom God hier door den dichter „heere"
wordt genoemd, heeft de juist geciteerde tekst uit Lessius reeds duide.
lijk gemaakt.
De door Lessius (cap. 2) verdedigde stelling, dat alle bestuursmacht,
die eenig schepsel bezit, ten slotte van Gods bestuursmacht afkomstig
is, laat Vondel onbesproken. Mogelijk kwam zij ook niet voor in Lessius'
dictaat of in het eventueele handboek van den onbekenden tusschen.
auteur. Vondel gaat meteen over tot het beschouwen van Gods eigen.
domsrecht (1307-20), welk stuk een korte samenvatting is van Lessius'
cap. 3: „De Dominio proprietatis, et duobus primariis titulis ejus,
creatione et conservatione". We, doen weer het beste, met beider teksten
na elkaar te laten drukken. Vondel begint in 1307 aldus:
a. Door kracht van eigendom vermagh hij te vermeeren,
Te minderen, te hoen, t'ontluistren, te vereeren,15)
Gelijck het hem behaegt . . .
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

b. Dees heerschappy is niet der Godtheit aangestorven,
Door erfrecht, noch door koop, noch gift, of gunst verworven,
Noch oudtheit van bezit, noch inbreuck en gewelt:
c. Het recht der schepping heeft hem in 't bezit gestelt,
Zoo wel als 't onderhoudt van zijn geschapenissen.
a. Secundo modo (aldus begint Lessius zijn 3e hoofdstuk) accipitur dominium
pro jure disponendi de re aliqua pro suo arbitratu, ita ut possit illam consu.
mere, vastare, conservare, donare . . . prout ipsi placuerit.
b. Habet autem Deus hoc dominium non occupatione . . . non donatione, non
successione, non emptione . . . sed longe aliis et sublimioribus titulis, potissi.
mum quattuor:
c. (No. 18): Primus est titulus creationis . . .
(No. 20): Secundus titulus est conservatio . . •

Vondel maakt alleen gewag van deze beide primaire titels, „tituli
primarii", van Gods eigendomsrechten over ons. De beide andere titels,
nl. onze verlossing en ons bovennatuurlijk einddoel, door Lessius
uitgewerkt in zijn 5e Hoofdstuk (No. 49--57), laat de dichter buiten be.
schouwing, zooals hij ook op alle andere plaatsen het zuiver hovel'.
natuurlijke of wat we enkel krachtens de openbaring kennen, niet over.
neemt. Dit ligt voor de hand, daar zijn Bespiegelingen vooral bedoeld
zijn „tegens d'Ongodisten . . ." Steeds blijft hij zich dit doel van zijn
werk indachtig.
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Ten slotte komt ook Vondels besluit van dit betoog (1321-22) heel
straf overeen met dat van Lessius (No. 25):
Indien het schepsel aan Godts wezen hangt alleen,
Zoo staet het onder Godts gebiet, en anders geen.
Ex his patet . . . res omnes creatas assidue a Deo pendere . . . ac proinde
ratione hujus, Deum summum jus habere in omnem creaturam.

Terloops wijzen we op de on-thomistische uitlating van Vondel in
vs. 1312: „Want d' eerste wet van al is 't allereerste willen". Het is een
dier voluntaristisch-getinte uitingen, die we bij den dichter vaker ont.
moeten en waarvoor we niet graag De Perfectionibus noch Lessius' dictaat
maar Bever een tusschen-auteur N. verantwoordelijk achten. Voor
St. Thomas is iedere wet op de allereerste plaats iets van het verstand,
niet van den wil.
Dit doet echter niets of aan het feit, dat heel deze bespiegeling over
God als „heerschapper en eigenaer" en wat de indeeling zelf en wat
de uitwerking der onderdeelen betreft, eerst door de vergelijking met
Lessius voor ondergeteekende veel duidelijker is geworden.
GODS VOORZIENIGHEID (Vondel, vs. 1323-50; Lessius, Lib. XI).
Met Lessius (cap. 1, No. 2) zet Vondel hier het thomistische voor.
zienigheidsbegrip uiteen. Veel typisch Lessiaansch is hierin waar.
schijnlijk niet te ontdekken, tenzij dat volgens den Leuvenschen Jezulet
de schepping en het besturen van het geschapene als de uitingen, als
de functies van Gods voorzienigheid moeten worden beschouwd:
„considerandae sunt ejus (= providentiae) functiones et generales
operationes circa res creatas. Hae generatim sunt duae, creatio et gubernatio" (No. 4). Precies dezelfde indeeling geeft ook Vondel (1346-47):
„(Godts voorzienigheit) zal blijcken uit Godts werck, zoo (even) klaer
in 't scheppen als 't regeeren van 't geschapen".
„Zal blijcken", zegt Vondel in deze verzen, die door hem blijkbaar
zijn bedoeld als overgang naar het Me Boek; zelf kondigt hg hiermee
inhoud en indeeling aan van hetgeen hij daar zal gaan behandelen.
Overeenkomstig de aan Lessius ontleende leer over de beide functies
of uitingen van Gods voorzienigheid, blijkt dit IIIe Boek dan ook geheel
aan Gods „scheppen" en „regeeren" te zijn gewijd. Na de inleiding (vs.
1-36) vormen deze beide onderwerpen de twee hoofddeelen van geheel
het Ille Boek:
Het eerste (vs. 37-1192: „Dat scheppen heerelijck vooruitdraeft in de
wercken van Godts voorzienigheit . . .") gaat Gods voorzienigheid na

VONDEL EN LESSIUS

149

in datgene wat zijn scheppingsdaad heeft voortgebracht, m.a.w. in
de verschillende soorten van schepselen.
Het tweede hoofddeel (vs. 1193--1418) belicht meer „hoe Godts voor.
zienige aert al wat hy schiep" nu vervolgens ook „regeert en hanthaeft
en bewaert", zooals de dichter het zelf noemt (1191-92). Deze beide
verzen vormen op hun beurt weer een inleiding op dit tweede hoofd.
deel; vandaar, dat hij ook hier weer spreekt van: „blijcken zal."
Weet men, dat zoowel de conservatio als de impeditio malorum vol.
gens Lessius (No. 5) tot de gubernatio of het „regeeren" behooren, dan
begrijpt men nu meteen, wat Vondel bedoelt met zijn „hanthaeft" en
„bewaert".

De drie laatste Boeken van De Perfectionibus heeft Vondel niet benut,
althans niet in dit He Boek zijner Bespiegelingen. Achtereenvolgens han.
delend over Gods barmhartigheid (Lib. XII), rechtvaardigheid en gram.
schap (Lib. MI) en over God als einddoel van al het geschapene (Lib.
XIV), passen zij volkomen bij Lessius' voorafgaande boeken, al zijn ze
opvallend veel uitvoeriger. Terwijl de eerste elf boeken te.
zamen slechts 76 bladzijden beslaan, zijn deze drie laatste alleen
haast tweemaal zoo omvangrijk (138 bladzijden). We beweren niet,
dat deze uitvoerigheid de reden is geweest, waarom Vondel er zich
niet van De Perfectionibus bediend heeft, zoo hij tenminste dit werk voor
zich heeft gehad. Het is zeer goed mogelijk, dat Lessius ze eerst later
aan zijn dictaat heeft toegevoegd.
Ze bewegen zich trouwens haast uitsluitend op geopenbaard of boven.
natuurlijk terrein. Zoo b.v. bestaat het XIlle Boek „Over Gods barm.
hartigheid" uit verhandelingen over de menschwording van zijn Zoon,
over onze verlossing, over onze aanneming tot zijn kinderen, over de
H. Eucharistie en als offer en als sacrament, enz. Juist in dit feit moet
wellicht de reden worden gezien, waarom Vondel ze hier niet verwerkte.
Ze passen niet in zijn gedachtengang. Tot aan zijn Ve Boek im.mers
blijft hij de zuiver natuurlijke Godsleer uiteenzetten „tegens d'Ongo.
disten." Een invlechting dier bovennatuurlijke beschouwingen zou hier
derhalve misplaatst zijn geweest.
Het nietsbenutten dezer drie laatste boeken van De Perfectionibusl be.
wijst dus allerrnhist, dat Vondel ook de eerste elf boeken van Lessius niet
als leidraad heeft gebruikt. Integendeel, de doorloopende overeenkomst
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niet enkel in de groote lijn, maar ook betreffende de leer, indeeling en
uitwerking der onderdeelen tot in voorbeelden toe, kan onmogelijk
door louter toeval worden verklaard. Vondel moet zich hier, hetzij
middellijk, hetzij onmiddellijk, op Lessius' De Perfectionibus hebben
gebaseerd. Vandaar dan ook, dat door confrontatie met Lessius minder
duidelijke passages bij den dichter veel verhelderd werden.
Hiermede hopen wij voldoende te hebben ingelost hetgeen we in
„Studies over Vondel en zijn tijd" beloofden.
„Albertinum"
TH. DE VALK O.P.
Nijmegen
AANTEEKENINGEN
1) Vgl. Studies over Vondel en zijn tijd"
Liber Amicorum van B. H. Molkenboer O.P. (Uitg. Joost v. d. Vondel" A'dam 1939) bl. 237-242.
2) Vgl. B. H. Molkenboer: „De Groote Stap van 1639" Vkr. X. (1939). b1.125-164.
3) B. H. Molkenboer t.a.p. bl. 130-131.
4) Wij citeeren Lessius' De Perfectionibus Moribusque divinis, zooals dit werk voorkomt
in de uitgave: Leonardi Lessii S.J. Opuscula Varia, Lugduni 1651.
5) B. H. Molkenboer in de door hem verzorgde uitgave van Vondels Bespiegelingen
(in de Wereld-Bibliotheek Deel IX 1937) aanteekeningen bij vs. 679-81.
6) Prof. Molkenboer t.a.p. aanteek. bij vs. 693.
7) Vgl. b.v. Potters: Verklaring van den Katechismus, bij vraag 22; in den 3en druk:
Deel I bl. 132-133.
8) Moet bier niet „ziet" staan i.p.v. zit"? In het volgende vers spreekt Vondel immers van „hartekenner"? (Deze opmerking lijkt ons juist. Ook pater Zey heeft in zijn
uitgave van de Besp.in G.G.G. de klaarblijkelijke drukfout van de le ed. terecht in
„ziet" veranderd. Red.)
9) Iedereen zal toegeven dat deze bewering allesbehalve thomistisch klinkt. Zij
hangt samen met Lessius' antwoord op de vraag: hoe God 's menschen vrije daden
kent, waarover later. Trouwens heel deze leer over Gods alomtegenwoordigheid wijst
op een niet-thomistische bron. Volgens de Thomisten toch is Gods al-oorzakelijkheid
de eenige en laatste reden van zijn alomtegenwoordigheid ook naar zijn wezen.
50 ) Wij veranderen ,.noch" in „toch".
11)Vs. 859-60 moet vanzelfsprekend aldus worden gelezen: . . . door wiens zegen
de Godtheit niet alleen ziet wat zich buiten Hem roert d.w.z. in den geschapen
kring maar ook .. .
12)Vooral ook door zijn „strijd tegens d'ongodisten ." onder wie we vermoede.
lijk ook de Spinozisten moeten verstaan, is de leer omtrent een wereld die even eeu.
wig of beginloos zou zijn als God zelf voor Vondel een gruwel.
13)Het ligt voor de hand dat wij hier enkel omwille van Vondel de opvatting van
Lessius over de leer van Banez en Molina weergeven zonder op deze delicate kwestie
zelf in te gaan. Met A. de Witte (Vondelkroniek X 1939 bl. 31) kan men zeggen
dat de Remonstranten in het algemeen dichter bij de opvatting van Molina en Suarez stonden, de Contra-Remonstranten dichter bij de leer van Banez, ondanks vele
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principieele verschilpunten. Dat Vondel de dichter van Decretum Horribile, de
voorstander van de zedelijke vrijheid" (W. A. P. Smit N. Taalgids XXIX 1935. bl.
255; A. de Witte Vondelkroniek X 1939 bl. 326-350) zich veel meer getrokken voel.
de tot de leer der genoemde Jezuieten dan tot die van den Dominicaan spreekt dan
ook van zelf. Terecht teekent Molkenboer bij de hier besproken passage op vs. 1118
(W.B. ed. IX bl. 500) aan: „Vondels uiteenzettingen over de harmonie van Gods
alwetendheid met 's menschen vrijen wil klinken eerder molinistisch dan thomis.
tisch".
") Vgl. hierbij ook vs. 773--78. 15) „vereeren" beteekent hier klaarblijkelijk: aan
een ander vereeren : dus wegschenken, „donare".
16) Daar we ons beperkten tot de tweede helft van Vondels Ile Boek der
Bespiegelingen, gaan we de vraag voorbij, of de dichter mogelijk op Lessius' Me Boek („De
justitia et ira Der) steunt, wanneer hij in zijn IVe Boek (vs. 287-382) Gods „recht.
vaardigheid en gramschap" ter sprake brengt.
t5

AMSTERDAM
Bij de gedachte aan Vondel, werkzaam op de Bank van Leening.
Gij wordt geroemd, ik ga U vloeken
omdat Gikelf vloekt die U roemt.
Wie is er die 't roemvol noemt
gewin in anderer leed te zoeken?
0 stad van wisselaars, ik ga U vloeken:
wel wetend dat hem armoe doemt
hebt Gij der dichters bloem benoemd,
gedoemd tot 't voeren van Uw boeken.
De boeken van Uw Armen-Bank ...
Betoont Gij zoo den dichter dank
dien Gij tot Stadts.Poiet moest kronen?
Uw grootheid leeft nag in zijn woord,
in Vondels naam Uw kleinheid voort:
symbool, hoe steden dichters loonen!
Ad. J. Odijk

VONDEL ALS PHILOSOOF
In zijn vertaling van Seneca's „Troades", onder den titel „De Am.
steldamsche Hecuba" (1625), maakt Vondel, naar aanleiding van het
koorlied aan het einde van het tweede bedrijf v. 542-607 (bij Seneca
v. 371-408), waarin het voortbestaan der ziel wordt geloochend, de
opmerking:
In dezen Rey word voorgestelt het schadelijck gevoelen der Epicureen en
Stoicijnen, daar zich geen Christen aen zal ergeren, te min alsoo het hier
met sommige gelijckenissen eer opgepronckt en verlicht wordt als bewezen.

Vondel had hiermede ongetwijfeld gelijk wat de Epicureen, minder
wat de Stoicijnen betreft, die, over het algemeen, een, zij het dan
niet eindeloos, voortbestaan der menschelijke ziel aannamen.). Seneca
zelf, die per slot van rekening tot de Stoicijnen moet worden gerekend,
heeft zich aangaande het voortbestaan op verschillende tijden ver.
schillend uitgelaten, meestal eerder in bevestigenden zin.
Vondel is aan zijn afwijzende houding tegenover de Epicureen, zooals
wij verderop zullen zien, ook later trouw gebleven. Hij heeft voorts niet
slechts polemisch, maar ook opbouwend werk op wijsgeerig gebied
verricht en wel op den grondslag der Scholastiek. Hij heeft den „god.
verlichten Aquijn", zooals hij Thomas van Aquino noemt, alsmede
Bellarminus en mogelijk zelfs Suarez vcior zich gehad. Zijn achting.
wekkende kennis der scholastieke philosophie en theologie weet hij met
vastheid en helderheid in het Nederlandsch te verwerken, vgl. de uit.
eenzettingen van St. Axters, 0.P. in zijn Scholastiek Lexicon (1937)
bl. 107* vlg.
De „Lucifer" (1654) — om in de eerste plaats daarop te wijzen —
bevat in duidelijke en dichterlijke bewoordingen Vondels inzicht aan.
gaande de hoogste en den mensch het meest rakende onderwerpen.
Vanzelf denkt men hier aan den beroemden reizang, aan het einde
van het eerste bedrijf, waarin de dichter op diepzinnige wijze Gods
wezen verheerlijkt. En aangaande de menschelijke ziel verkondigt hij,
in het eerste bedrijf v. 119 vlg., de reeds door 'Thomas van Aquino in
diens „Summa Theologica" I, Q. 75 art. 2 en Q. 76 art. 8 uiteengezette
leer:
D'onzichtbre ziel bestaet uit geest en niet uit stof.
Z'is heel in ieder lidt.

VONDEL ALS PHILOSOOF

153

Het kan moeilijk korter en krachtiger. Ook in andere drama's heeft
Vondel het herhaaldelijk over wijsgeerige problemen 2). Wij willen
bier slechts op e'en passage wijzen, in den „Salmoneus" (1657), een stuk
ternauwernood bij den „Lucifer" achterstaande. De koning Salmoneus,
die als God wil worden vereerd, maar daarbij op sterken tegenstand
stuit, vraagt zich, derde bedrijf, v. 854 af:
Wat beet dan Recht?
en zijn eerzuchtige vrouw antwoordt zonder dralen:
Al wat de Koning wil, is Recht,
een opvatting, sterk gelijkende op de theorie, toen ter tijd door Hobbes
verkondigd en waartegen Vondel verzet aanteekent.
De grootste prestatie van Vondel op het gebied der philosophie zijn
de „Bespiegelingen van Godt en Godtsdienst" (1662), het langste, en
zeker niet het minste van zijne oorspronkelijke werken. Het eerste boek
van dit dichtstuk bevat de bewijzen voor het bestaan van God. Het
tweede handelt over Gods eigenschappen. Het derde Beef een uiteenzetting van het geschapene. In het vierde betoogt Vondel de rede.
lijkheid van den godsdienst in 't algemeen, in het vijfde die van de
christelijke religie.
De „Bespiegelingen" zijn wat het negatieve betreft, een bestrijding
van Epicurus, voornamelijk zooals men diens leer door Lucretius in
zijn evenzeer omvangrijk leerdicht „De rerum nature" vindt uiteen.
gezet. Vondel volgt Lucretius soms zeer nauw op den voet en keert
bijv. het argument van den Romein, dat de onzichtbaarheid der atomen
geen reden is om hun bestaan to loochenen, I, 267-328, zeer handig
tegen degenen, die God loochenen, omdat men Hem niet ziet, I, 155-344.
Vondel neemt uitdrukkelijk stelling tegen het pantheisme, zooals
het door degenen wordt aangehangen, die geen Godheid kennen,
dan den hemel aerde en zee
En wat men ziet om hoogh en laegh, in 't lang en bree,
Besp. I, 523 vlg.

waarbij Vondel ongetwijfeld dacht aan Seneca's neef den Stoicijn Lu.
canus, Pharsal. IX, 580.
Met nadruk betoogt Vondel, dat men God niet met „natuur" moet
vereenzelvigen. Dat het woord „natuur" „doorgaens vrij twijfelachtig"
is, weet hij zeer goed (vs. 540) en somt dan ook, zooals St. Axters, Schol.
Lexik. bl. 106 * vlg. opmerkt, tien verschillende beteekenissen ervan
op (vs. 543-558).
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Vondel brengt verschillende bewijzen te berde om het bestaan van
God aan te toonen. Hierbij sluit hij zich in vs. 385--520 zeer nauw aan
bij Thomas van Aquino, zoowel wat diens „Surnma theologica" als
diens „Stunma contra gentiles" betreft, ontieent echter in het verdere
verloop van zijn redeneeringen ook een en ander aan Cicero en den
kerkelijken schrijver Lactantius, vgl. de leerrijke aanteekeningen van
Prof. B. .11. Molkenboer 0.P. in de uitgaaf der „Bespiegelingen" in
„De Werken van Vondel" IX (1936) bl. 421, 433, 439, 451, 455. Zeer op.
merkelijk is, dat Vondel ten slotte in vs. 1363-4378 als een „belmopt
bewijs" van Gods bestaan het causaliteitsbewijs geeft, alleen op per.
soonlijke ervaring opgebouwd, met de pakkende slotregels:
Kunt gij u zelven en uw' oirsprong overweegen,
De Godtheit loopt u zelf met opene armen tegen.
In het derde boek der „Bespiegelingen" handelt Vondel o.m. over
het wezen der ziel en hare onsterfelijkheid. Het onderscheid tusschen
de ziel en God, die beiden geest zijn, doet hij inzonderheid uitkomen
door het feit dat de ziel
Door redenkavelen van d'oirzaeck tot het werck,
Van 't werck tot de oirzaeck toe
opklimt (vs. 975 vlg.) De Godheid daarentegen (vs. 980)
kent het al en redenkavelt niet.
De ziel
ontspringt uit Godt, haer stam en wit (doel)
Beheerscht het gansche lijf, is heel in ieder lidt,
Doch heerlijcker in 't een, en donckerder in 't ander,
v. 991 vlgg. Ook hier volgt Vondel 'Thomas van Aquino, vgl. de reeds
boven vermelde passages en „Summa contra gentiles" Lib. II, c. 87.
Vondel verwerpt een wiskundig bewijs voor de onsterfelijkheid der
ziel (vs. 1011-1015). Het is als een protest tegen de wiskundige manier
van philosopheeren, die toen weer opkwam, en niet het eerst door
Spinoza3). In zijn betoog ten gunste van de onsterfelijkheid volgt
Vondel G. Vossius, De Theologia Gentili, Lib. I, 10, vgl. de desbetref.
fende uitvoerige aanteekeningen van Prof. B. H. Molkenboer. Vondel
geeft toe
dat onze ziel de schatten
Van al 't verstaenbre hier wel stofwijs op kan vatten
Door haer verbeeldingen, maer sluiten evenwel
Dat zij niet stofgewijs hierop haer oordeel yell',
Naerdienze dickwij1 stemt
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De dingen die rechtuit met 's menschen zinnen strijden;
Gelijck wanner verstand of rein een star vergroot.
v. 1073-1079
De mensch heeft ook een onmiskenbaren trek naar hooger:
Nu leeft de ziel alleen zoo zaligh nergens niet
Dan daer ze 't hooghste goet bespiegelt en doorziet,
v. 1095 v v.
De stelling, door Th. de Valk O.P. in zijn artikel „Spinoza en Vondel"4)
geopperd, dat de „Bespiegelingen" ook tegen Spinoza waren gericht,
heeft zoowel instemming als bestrijding gevonden. Het valt moeilijk,
in dezen een beslissende uitspraak te doen. Dat Vondel hier en daar
leeringen bestrijdt, die aan Spinoza doen denken, lijkt niet te betwij.
felen. Zinspelingen op Spinoza zelf ziet Prof. B. H. Molkenboer in
„Bespiegelingen" I, 1375 vlg. waar tegen den God zoekende wordt
gezegd
klim en klauter nu niet steil
Door doornehaegh en rots,
alsmede in V, 928-931, waar Vondel, na er op te hebben gewezen dat
de oude Joden toch wel lets van de Drieeenheid aannamen, verklaart:
De jongste Joden stout veraerden van dien stijl:
Gelijck d'erfvijanden der Godtheit van Godts zoone
Verbastert van den stijl der vaadren, met dees kroone
Van doornen, Christus noch verdrucken.
Deze passages zijn inderdaad zeer opmerkelijk, zij het dan niet af.
doende bewijskrachtig. Neemt men aan dat Vondel in de „Bespiege.
lingen" (die in 1659 zijn voltooid en in 1662 verschenen) Spinoza zelf
op het oog heeft, dan moet men ook aannemen, dat Spinoza reeds in
1656 of nog vroeger zijn systeem in hoofdtrekken had gevormd en het
sindsdien (in besloten kring) leeraarde. Dit is, wij willen het toegeven,
althans niet geheel uitgesloten te achten en evenmin dat, ondanks Spi.
noza's wensch van geheimhouding, een en ander ervan uitlekte.
Nu de vraag: Is door Spinoza resp. door zijn aanhangers op Vondels
„Bespiegelingen" gereageerd? Ook hier kunnen wij voorloopig slechts
met mogelijkheden werken. Wanneer S. de Vries in een brief, den 24en
Februari 1663 aan Spinoza gericht, diens bijstand inroept „opdat wij
onder uwe leiding tegen de bijgeloovig godsdienstige Christenen de
waarheid kunnen verdedigen", dan zou dit misschien ook op Vondels
onlangs verschenen leerdicht kunnen slaan. Met „bijgeloovig gods.
dienstigen" zijn hier immers allicht de katholieken bedoeld.
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In een brief van 3 Augustus 1663 verzoekt Spinoza zijn vriend L. Meyer
uit diens inleiding op de „Beginselen der cartesiaansche wijsbegeerte"
een passage, gericht tegen zeker „menschje" te schrappen en Th. de
Valk heeft dit t.a.p. bl. 443 op Vondel betrokken. Nu zou men, wanneer
Spinoza, aan het slot van dien brief zegt dat „mocht die man . . . zijn
kwaadgezinden aard willen toonen, gij zijn leven en karakter niet zonder
bijval zult kunnen schilderen," misschien het vermoeden kunnen op.
peren, dat de wijsgeer zijn vriend aanspoort, eventueel Vondel (veronder.
stellende dat hij de man in quaestie is) wegens zijn overgang tot de
katholieke kerk eens goed onder handen te nemen; immers dat Spi.
noza zich over zulk een overgang zeer boos kon maken, blijkt voldoende
uit zijn bekenden brief aan Alb. Burgh. Maar, zooals gezegd, dat zijn
alles slechts mogelijkheden.
Wie zonder voothigenomenheid Vondel als philosoof beoordeelt
zal erkennen dat hij niet achterstaat bijv. bij den door hem zoo fel
bestreden Lucretius. „Bij Vondels woordkeuze kan zijn inzicht in de
meeste scholastieke begrippen alleen bewonderd worden" is het oor.
deel van St. Axters Schol. Lex. bl. 107*. Vondel heeft voorts verschei.
dene nieuwe woorden gevormd als o.m. drijfziel, Besp. I, 436, Isheit,
Besp. I, 914. Opmerkelijk is, dat deze woorden, evenals andere door
Vondel bedachte termen, in het „Woordenboek der Nederlandsche
Taal", waarin zelfs het meest platte argot uitvoerig wordt toegelicht,
niet te vinden zijn.
In de bepaling van scholastieke begrippen „hoeft Vondel's vers voor
de gevatheid van de Latijnsche scholastieke vaktaal veelal lang niet
onder te doen", zegt Axters t.p. terecht. Dat Vondel een wijsgeerige
gedachte duidelijk en precies weet uit te drukken, daarvan hebben
wij reeds voorbeelden gegeven en zouden ze gemakkelijk kunnen ver.
meerderen.
Vondel toont bij zijn redeneeringen een zeer ernstig streven naar
objectiviteit, al is het hem ook niet gelukt, de hem aangeboren harts.
tochtelijkheid geheel en al te beteugelen. Hij gaat de moeilijkheden
niet uit den weg, ja, hij zoekt ze (echt scholastisch!) eerder op en doet
zijn best, ze volkomen te overwinnen. Al heeft hij het meeste aan an.
deren ontleend, hij is geen blind navolger, en, waar zijn autoriteiten
in inzicht verschillen, weet hij de voor hem meest gepaste keuze te doen.
Het is voorts geen geringe verdienste dat hij zijn betoogen door tal
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van soms zeer origineele en treffende beelden beef toegelicht. Ook
de samenstelling van zijn groot gedicht is lofwaardig. Men ziet hoe
de dichter een logische orde volgt, hoe hij van het algemeene tot het
bijzondere, van het onzichtbare tot het zichtbare, van het theoretische
tot het practische overgaat. De „Bespiegelingen" munten niet alleen
uit door tal van allervoortreffelijkste details, maar vormen ook een
goed aaneensluitend geheel.
Dr. K. H. E. DE JONG
's.Gravenhage
1) Vgl. van schrijver dezes ”De Stoa, Een wereldphilosophie" (1937, bl. 106-111).
2) Vgl. ons opstel „De wijsgeerige gedachte bij de Noord-Nederlandsche tooneelschrijvers" in „Na tien Wen. Gedenkboek van den bond van nederlandsche tooneelschrijvers" (1934) bl. 287-291.
3) Vgl. ons artikel „Morinns en Spinoza", in „De nieuwe Gids" 1927, Octb..
556-560.
4) De Beiaard VI 1921 II 440-458.

HET GEBED VAN BROER PETER
Ghy die der women schild en wisse toevlught zijt,
En van den hemel of den jammerlijcken strijd
Der menschen gade slaet, en ziet de steden daelen,
En wentelen, en zet de heerschappijen paelen;
Erbarm u over dit bedruckt belegert slot:
Bescherm 't rechtvaerdigh hoofd, en Bergh het overschot
Der uitgeroeide stad, genoodzaeckt door de baeren
In large ballingschap, op Gods gena, to vaeren.
Ghy hebt het huisgezin van Noah wel behoed,
Dat op de baeren dreef en hoogen watervloed;
Doen 't water ymmer wies, tot daer de starren bloncken;
Doen 't hemelhoogh geberghte en alle spitzen zoncken,
En al de weereld lagh in eene baere zee
Gedompelt over 't hoofd, en kende strand noch ree.
Ghy trooste door de duif die overbleve zielen.
d'Olijftack zey haer aen, hoe alle watren vielen.
Vertroost ons desgelijx in droeve ballingschap.
Ghy weet daer van de maet, en kent den lesten stap.
Vw geest die blaeze in 't zeil: uw heilige engel stiere
Het roer, en zette ons op, daer elck u vrolijck viere.
(Gysbr. v. A., vs. 1802-1822)

KANTTEEKENINGEN
LUCIFER IN DEN HAAG — De opvoering van Vondels hoogste en zwaar.
ste drama door het Residentie Tooneel in Juli 11. te 's Gravenhage mag zonder
twijfel een succes genoemd worden. Aan tooneelbouw, costumes en regie had
de als tooneelleider sterk gegroeide Johan de Meester met voelbaren ernst
de noodige zorg besteed, waardoor de scenerie een rijkdom van verrassende
en boeiende effecten bereikte, die soms van een magische betoovering waren.
Zijn suggestie van de wijde hemelruimte met diepe perspectieven zoowel
in de donkere als in de lichtende sferen heeft niemand voor hem zoo weten
op te roepen. Tegen dien cosmischen achtergrond deden de parelmoeren
goede geesten en de fantastisch kleurige opstandelingen het uitstekend.
De bezetting voldeed over het algemeen goed en bevredigend aan de enorme
eischen van dictie en actie, die Vondels zwaar geladen drama.vers zelfs aan
de meest geoefende spelers altijd stellen blijft. In de twee eerste bedrijven
viel een neiging te bespeuren tot den galmtoon, dien velen schijnen te meenen
door Vondels verhevenheid te worden vereischt. Niet alleen is dat altijd hin.
derlijk, maar van de sterke dynamiek der dikwijls zoo hartstochtelijke en
sarcastische stichomythie gaat heel wat verloren. Bij het derde bedrijf werd
dit aamnerkelijk beter, wat zooveel te meer te waardeeren valt, omdat dit
bedrijf met zijn massale gedeelten van de Luciferisten vergelijkender wijze
de grootste moeilijkheden meebrengt. Maar door de voortreffelijke regie en
de zuivere zegging maakte het een machtigen indruk. De tastbare tegenstel.
ling van de donkere muiters op het nachtelijk voortooneel met de zwevende
engelen in de blanke lichtsfeer droeg daar veel toe bij, maar ook de figuur
en het spel van Paul Steenbergen als Michael kwamen de evocaties van 's
dichters verbeelding ten goede. De teedere Rafael van Caro van Eyck was
inderdaad wel de engel van „medecyne en balsem van gena", die Lucifers
hooghartigheid op het laatste moment nog poogt te vermurwen, en Uriel
(Jacques de Haas) wist het lange maar prachtige en aan plastisch vermogen
zooveel eischend strijdverhaal recht te doen. Aileen de Gabriel van Vera
Bondam viel niet weinig tegen; haar verschijning, haar figuur lag buiten de
sfeer van het treurspel en haar behandeling van de verzen was deels slordig,
deels het omgekeerde van spontaan. Zij detoneerde.
Lucifer zelf, bronzen kop, hooge haardos, Oostersch bijna Turksch costuum,
kreeg van Johan de Meester zeker de gestalte, die in dit milieu paste en aan
Vondels schepping waardig beantwoordt. Maar de trotsche hartstocht van
Gods Stedehouder scheen soms al te zeer door de zelfbeheersching van den
vertolker getemperd; daardoor klonken de vermetelste uitingen van zijn mate.
looze zelfoverschatting te vlak en te mat en niet vermetel genoeg. Als wij
denken aan verzen als deze:
Ick zwicht voor geen gewelt, noch aertsgeweldenaren.
Laet zwichten al wat wil: ick wijck niet eenen voet.
Hier is myn Vaderlant. noch ramp, noch tegenspoet,
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Noch vloecken zullen ons vervaren, noch betoomen.
Wy zullen sneven, of dien hoeck te boven komen.
Is 't noodlot dat ick vall', van eere en staet berooft:
Laet vallen, als ick vall' met deze kroone op 't hooft,
Dien scepter in de vuist, dien eersleip van vertrouden,
En zoo veel duizenden als onze zyde houden .. .
(vs. 433 441)
of aan die, zoo mogelijk nog sterkere:
Nu zweer ick by myn kroon het al op een te zetten,
Te heffen mynen stoel in aller heemlen trans,
Door alle kreitsen hene, en starrelichten glans.
Der heemlen hemel zal my een palais verstrecken,
De regenboogh een troon; 't gestarrente bedecken
Myn zalen; d'aertkloot blyft myn steun en voetschabel.
Ick wil op een karros van wolcken, hoogh en snel
Gevoert door lucht en licht, met blixemstrael en donder,
Verbryzelen tot stof, wat boven, of van onder
Zich tegens ons verzet, al waer 't den Veltheer zelf;
Ja eerwe zwichten, zal dit hemelsblaeu gewelf,
Zoo trots, zoo vast gebouwt, met zyn doorluchte bogen
Te bersten springen, en verstuiven voor onze oogen;
't Gerabraeckt aertryck zien als een wanschapen romp;
Dit wonderlijck Heelal in zynen mengelklomp,
En wilde woestheit weer verwarren, en verkeeren.
Laet zien wie Lucifer dud trotsen, en braveeren ..
(vs. 569-985),
en de voordracht van Johan de Meester ons daarbij herinneren, dan gelooven
wij, dat deze meest dynamische uitingen van onze gansche literatuur meer
verbeten kracht en insolenter toon hadden toegestaan.
De oplossing van het Reien-probleem — zonder instrumentale muziek, en
alleen met de muziek van de verzen en de zeer nobele stemmen, plastisch
gesteund door de gracieuze bewegingen der fijne figuurtjes — leek ons in
Naar eenvoud aannemelijk, al hadden wij in den hoofdtooi en ook in de al te
nuchter gesneden costumes dezer jonge vrouwen gaarne wat meer zwier
gezien. Door den sierlijk golvenden mantel van Rafael viel het strakke en
zakelijke van deze onhemelsche gewaden te sterker op. Maar de zegging dezer
onovertrefbare reizangen was bijna foutloos zuiver: doorvoeld, melodisch en
verstaanbaar. Aan de gespannen stilte van het publiek voelde men als bij
repercussie de levende kracht van der engelen vertwijfeling:
Is dit kryghsvier niet te smooren
Door een maght van hooger hart,
Wat wil blyven in zyn start?
Staetzucht zal alle Orden stooren.
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Hemel, aerde, zee, en strant
Zullen staen in lichten brant.
Staetzucht, door het triomfeeren
Als gewettight, zal verwoet
Godt en alle maght braveeren.
Staetzucht kent noch Godt, noch bloet.
(vs. 1320-4329).
Alles bij elkaar viel er dus in de Haagsche opvoering van dit grandioze
en altijd nog levende drama veel te loven. De bijna onvermijdelijke tekort.
komingen moeten waarschijnlijk niet aan gebrek aan talent, nog minder
aan gemis aan toewijding der spelers worden toegeschreven, maar eerder aan
een ontstentenis van traditie in den omgang met Vondels vers en Vondels
tooneelkunst, ontstentenis, die in alle geval door verantwoorde pogingen als
deze op doeltreffende wijze bestreden wordt. M.
ADANI IN BALLINGSCHAP TE NIJMEGEN. — Kort na den Lucifer in
Den Haag ging te Nijmegen de premiere van „aller treurspelen treurspel",
zooals de dichter zijn Adam betitelde, nog door een viertal opvoeringen
gevolgd. Het feit, dat binnen zoo klein tijdsbestek Vondels twee machtigste
drama's weer eens, in geheel nieuwe aankleeding en bezetting, tot het Neder.
landsche publiek werden gebracht, heeft op zich zelf al bijzonder verheugende
beteekenis, vooral in dezen zwaren tijd, dien wij in zijn staatzuchtige uitingen
en in zijn psychologischen ondergrond door Vondels bliksemklare profeten.
visie dieper dan ooit leeren begrijpen. Aan de idealistische wenschen van
Balthazar Verhagen, in onze vorige aflevering opgenomen en door ons met
klem benadrukt, is sneller, ruimer en ernstiger voldaan dan hij waarschijnlijk
heeft durven hopen.
Wat de Adam.vertooning betreft, zij was een doorloopende verrassing en
verheugenis, ten eerste om het onvolprezen drama zelf, ten tweede om de
meesterlijke vertolking van Albert van Dalsum met de zijnen, ten derde om
de plaats van het spel: het prachtige in een levend paradijs herschapen open.
luchttheater van de Nijmeegsche Goffert.
Wij zullen niet veel van deze unieke opvoering zeggen, omdat men feitelijk
met een woord volstaan kan: zij was subliem. Zij bracht den grootschen stijl
van het eeuwig klassieke tegelijk met de zuivere ontroeringen van een hemel.
sche romantiek. Alles wat een mensch stil maakt door demonische kracht
en bovenaardsche lieflijkheid vloeide hier bijeen. Inwendig en uitwendig
werd door den inzet van alle beschikbare vermogens en onder de sliming
van het reinste idealisme aan Vondels hooge taal. en verbeeldingskunst
volkomen recht gedaan. De zachte zomeravondlucht, de groenende bosscha.
ges, de stralende bloemen, het ruischende beekje — geen geschilderd bord.
papier, maar alles in pura natura! — daar tusschen en daar tegenaan de
hemelsche geesten en zwevende engeleweien in gewaden van de edelste snit

foto Grijpink Nijmegen

LUCIFER (Albert van Dalsum)
En wensche hem, wien niets kan in zijn wezen deeren,
In zijn geschapenheen to schenden en schoffeeren .. .

Wachtenglen, volght ons spoor .. .
De galm van 't paradijs schept lust u na to zingen.

foto Grijpink Nijmegen

Ick pluck .. .

Waerom mijn lust van ooft onthouden ?

EVA (Willy Haak) en BELIAL (Jan Musch)

foto Grijpink Nijmegen

foto Grijpink Nijmegen

Helaes, wat baet een englewacht
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en teederste pastelkleuren, begeleid met de „harpen, fluiten, luiten, velen,
en de bevende orgelkeelen" der musiceerende engelmaagden . het heeft
de vele toegestroomde kijkers en hoorders zoo gegrepen, dat over het gansche
openluchttheater een zeldzaam religieuze wijding en ademlooze spanning lag.
Huiveringwekkend grootsch van opvatting en uitbeelding was de Vorst
des of grouts Lucifer van Albert van Dalsum, die ook de regie leidde, in
donkerbronzen wappermantel; sinister van toon en grime de vleermuis.
grauwe Asmode van Louis van Gasteren, maar Jan Musch zette de kroon op
dit helsche driespan door zijn groen geschubden vleeschkleurig gevoerden
Belial, kruipend als een slang en fleemend met de falsetstem van den ver.
leider.
Johan Schmitz en Willy Haak voerden met hun Adam en Eva de Paradijs.
illusie ten top. Het is onvergetelijk zooals zij in de onbevangen schoonheid
van hun jeugd door de myrtegalerijen kwamen aangewandeld. Lucifer zelf
toont er zich verrukt van en schildert met een trek dit volschapen paar:
„Hy zwaeit een myrt; zy rieckt een roos ." en allerlei associaties met de
bekoorlijkste paradijzen onzer beeldende kunst: Hugo van der Goes (Weenen),
Breughel.Rubens (den Haag), drongen zich aan ons op; ja wanner wij het
blonde bruidje, argeloos als een kind, bloemen plukkend zien naderen (en
deze greep van Willy Haak was meesterlijk!), dan speelt Dante's Matelda
door onze herinnering:
scegliendo fior da fiore
ond'era pinta tutta la sua via.
Wij mogen gerust zeggen, dat deze Adam en Eva als figuren, in standen, be.
wegingen, verzenzegging en samenspel het volmaakte naderden, zoo niet
bereikten. Ook na den zondeval, als de dynamiek der tegen elkaar bot.
sende gevoelens van verwijt en schuldbesef, van afkeer en wederkeerigen
steun hoe langer hoe zwaarder wordt, blijven zij in hun grauwe rouwgewaden
in den avondschemer zonder een zweem van inzinking op peil; neen, zelfs
Royaards heeft met zijn vermaarde Adam-opvoeringen van zooveel jaren
geleden deze effecten niet weten te bereiken.
Wat de Aartsengelen en de Wachtengelen betreft, zij hebben alien tot het
bereikte succes essentieel bijgedragen. Rustig, waardig en overtuigend spray
ken zoowel de Gabriel van Hans van Meerten en de Michael van Paul Storm
als de Rafael en Uriel van Card Briels ons aan. Enkel schoot de stem van
den laatste te kort en liet zijn tekstvastheid, evenals trouwens bij Belial, hem
of en toe in den steek. Maar de Rei der deels zangsprekende, deels dansende
Wachtengelen heeft een wonderbare en hemelsche klaarheid over alle Para.
dijstooneelen heengestraald. Zuiver en melodieus droegen Loudi Nyhoff en
vooral Nell Knoop de smetteloos prachtige verzen voor; in foutlooze rhyth.
miek en met een gracie, die aan de licht- en bloemrijke koren van Fra Ange.
lico deden denken, voerden onder leiding van Beatrix Leoni de dames Ga.
brielle Destree, Cobi van der Hoeven, Diana Gordon en Ruska Bornova de
dansen uit, begeleid door een muziek, die in paar fijne klarinet., guitaar- en
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fluitgeluiden tegelijk religieuze en idyllische stemmingen verwekte en in haar
devote bescheidenheid het gesproken verswoord niet hinderde maar sierlijk
en aandoenlijk omrankte. Deze composities dankte het spel aan den heer
Arnold Juda; de uitvoerende dames waren Be Pim.entel, Cor Gaffel en Henny
Gompertz. Wij durven meenen, dat de zoo lang gezochte oplossing van het
moeilijk probleem der Vondelsche Reien door de opvatting, die hier zulk
een schoone gestalte kreeg, aanzienlijk naderbij is gebracht.
Het is ons een vreugde, van Van Dalsums uitzonderlijk fraaie Adam.
opvoering, die in Vondels Park te Amsterdam herhaald zal worden, eenige
foto's te reproduceeren. M.
PREVIA MALORUM CAUSA. —
De W.B. X 94 tekende bij dit motto
van Adam in Ballingschap aan:
„Prima malorum causa: de eerste
oorzaak der ellenden. Wien Vondel
dit woord ontleende is nog niet
achterhaald." In het Tijdschrift voor
Taal en Letteren, 1939 (27) 336
vestigde ik er de aandacht op, dat
J. C. Alberdingk Thijm S.J. in de
Wetenschappelijke Nederlander 1890
(2e serie IVe Jrg.) Dl. II, 28-32
voor deze tekst verwees naar Aeneis
IV, 169--170: „ille dies, primus lethi
prim,usque malorum Causa fuit"
(vgl. Vondelkroniek XI, 1940, bl. 40).
Deze tekst zou Vondel voor de geest
hebben gestaan, en de verandering
van primusque in prima zou het
gevolg zijn van citering uit het ge.
heugen of van opzettelijke verande.
ring om het accent te verleggen van
de dag naar de daad. Ik ook meende
met Pater Thijm, dat dit „aan geen
redelijken twijfel onderhevig" was.
Tot ik onlangs bij lezing van Aeneis
VII, 480-1, deze tekst als motto
bewust werd. Daar staat letterlijk:
prim.a malorum Causa. Wanneer
Juno met hulp van Allecto koningin
Amata en koning Turnus tegen de
Trojanen heeft opgezet, verwekt ze
een twist tussen de Latijnen en Tro.
janen, die begint met een op zich zelf

onschuldig geval. Allecto „joegh —
zoals Vondel vertaalde — den wint.
honden (der Trojanen) haestigh een
razerny aen, en gaf hun lucht van
een hart, op datze 'r te vuriger achter
her zaten; het welck d'eerste oirzaeck
der ellenden was". Zoals dit kleine
voorval, door een helse macht ver.
wekt, tallooze ellenden meebracht,
zo sleepte een snoeplust, „een lange
keten na van rampen en verdrieten".
Bekend is, en ook Vondel wist het,
dat Vergilius met zijn Aeneis Ho.
merus' beide epen imiteerde: met de
6 eerste boeken de Odyssee, met de
laatste 6 de 'Has. De tekst, die Vondel
als motto gebruikte, staat aan het
begin van Vergilius' Ilias: strijd om
Latium. Nu spreekt Vondel in het
Berecht van Adam in B. (W.B. X,
103 r. 128), dat ,door het overtreden
van het gebodt des Alderhooghsten
een llias van ontelbaere rampzalig.
heden naer lichaem en ziel" voort.
vloeiden. Gemakkelijk kan hierbij het
verm,oeden opkomen, dat de plaats
van ontlening: het begin der laatste
6 boeken, deze beeldspraak gesug.
gereerd heeft. Evenwel, Vondel sprak
vroeger al van „D'Ilias van den huize
Medicis", als hij Hooft's beschrijving
van de „Rampzaligheden der ver.
heffinge van den huize van Medicis"
bezingt, zoals de W.B. ter plaatse
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annoteert. Deze beeldspraak is al
oud en wordt al aangetroffen bij
St. Basilius, die ook spreekt van een
Ilias van! ederwaaidigheden, tOOn
kakoon'Lliada (Garnier.Maran
238 A). - Vendeltrheeft dus dit beeld
ontleend, mogelijk aan Basilius, meer
waarschijnlijk aan zijn lectuur van
Erasmus, Bellarminus of een andere
kerkelijke schrijver of humanist.
P. Mxl.
EEN SLOT, GEEN SLEUTEL. —
Dit is weliswaar de titel niet van het
dunne katerntje, dat onlangs den
inteekenaars van de groote Vondel.
uitgave der W.B. werd toegezonden.
Maar wat is de titel dan wel? Op den
rug staat „Inhoud", op het schutblad
„Register" en op de titelpagina
„Alphabetische inhoudsopgave".Wan•
neer men deze laatste benaming
betrekt op den hoofdtitel van de
gansche uitgave „De werken van
Vondel, volledige en geillustreerde
tekstuitgave in tien deelen", is zij
alleen juist, want evenmin als de
geheele inhoud dezer tienmaal bijna.
achthonderd bladzijden in dit boekje
van vijf-en-zeventig pagina's is weer.
gegeven, evenmin beantwoordt het
belofterijke woord „Register" aan de
voile werkelijkheid.
Enkel en alleen 's dichters werken,
voor zoover ze tot deze „volledige
tekstuitgave" werden toegelaten, yinden wij bier, naar de alfabetische
volgorde van hum op. of bovenschrif.
ten, opgenomen. Hoewel wij deze
lijst voor 9/10 reeds bezaten in de
chronologische inhoudsopgave van
Verwey, waar we voor het zoeken
in de W.B.-ed. al zoo'n beetje aan
gewend waren, zal ze als afzonderlijk
boekje toch welkom zijn, omdat ze
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nauwkeurig is en typografisch uitmuntend verzorgd, zooals we van
de W.B. gewoon zijn.
Hiervoor dus dankbaar, zijn wij
toch lang niet voldaan. Al het andere,
dat men van dit register mocht ver.
wachten: de biografische, iconolo.
gische, bibliografische, tekstcritische,
historiografische, crenologische,
teraire en illustratieve bladzijden,
waarmee een staf van elf mede.
werkers 's dichters werken heeft
toegelicht, is verzwegen en verwaarr
loosd alsof het niet bestond. Wie in
de tien deelen van Vondels zee wil
visschen naar een bijzonderheid op
een van genoemde gebieden, heeft
in dit onderdeel van een waarachtig
register niet meer dan een veel te
korte hengel. Dit register is onge.
twijfeld een „slot" van de groote en
prachtige Vondel-uitgave, maar een
„sleutel", een „looper" op al de
kostbare Vondeliana, daarin vervat,
is zij geenszins. In de meeste gevallen
zal het zoeken naar een naam, een
woord, een feit het zoeken blijven
van een speld in een hooimijt.
Deze aanzienlijke tegenvaller is
des to erger, omdat de Redactie zoo.
veel meer en zooveel beters beloofd
had. Men kon er vrede mee nemen,
dat het in November 1937 niet zonder
nadrukkelijkheid aangekondigde Supplement (zooals het in dl. X, bl. 774
genoemd werd) niet „in de tweede
helft van '39", maar een half jaar
later verscheen. Bedenkelijker moet
het heeten, dat de aldaar afgelegde
beloften in zake dat Supplement met
een „Register" en een „Nalezing op
de geheele uitgave" niet meer dan
het magere boekje heeft opgeleverd
waarmee de inteekenaars nu naar
huis worden gestuurd. Zij voelen
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zich zoet gehouden met een troost•
prijs, een half doode musch. Zelfs
door den prematuren lofzang op den
onbekenden „zeer letterkundigen en
zeer dichtlievenden autodidact", den
„idealen lezer en oprechten Vonde•
laar", wien in zijn „vredige stilte"
die Nalezing was opgedragen, hebben
de heeren Dr. C. R. de Klerk en Dr.
N. van Suchtelen zich niet gebonden
geacht, om hun mooie toezeggingen
gestand te doen. Ging hun bewondering van Vondel niet zOO ver, dat
zij zich zijn les gedachtig bleven:
Dat ieder zich aen Jeptha spieglen zou
Enwachtenvanhetreuckeloosbeloven?
Gul zijn zij alleen met de ruim
zeventig maal herhaalde voetnoot,
aan welke jaren de verschillende dee.,
len beantwoorden, maar zelfs een
enkel woord verklaring van de groote
mystificatie kon er niet op over,.
schieten.
Als de heeren moe waren van de
met zooveel energie opgezette en ten
einde gevoerde Vondelouitgave, waar•
om hebben zij dan niet wat jonge
werklooze academici aan het werk
gezet voor het maken van een re.
gister, dat waarlijk den weg wijst?
In hoevele opzichten deze moderne
Vondel•uitgave de verouderde van
Van Lennep ook moge overtreffen:
zeker niet uit het oogpunt van prac0
tische bruikbaarheid. Behalve een
groot aantal nalezingen, bijvoegselen
en verbeteringen achter ieder der
twaalf deelen afzonderlijk en achter
het laatste deel nogmaals apart,
heeft Van Lennep toch maar begre0
pen, dat hij minstens vier registers
geven moest: een alfabetisch register
van Vondels werken, een chronolo.
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gisch register daarvan, een register
van personen en zaken en een van
letters, woorden en zegswijzen, samen
beslaande driehonderd bladzijden,
van bl. 273 tot 618. Ja zelfs de eine
band van Verwey komt den gebruiker
met een alfabetische in een chrono•
logische inhoudsopgave tegemoet.
Wij zijn er dus nogal kaal afgeko•
men met dit alleen alfabetisch re.,
gister op alleen Vondels eigen werken.
Want al betwisten wij de meening
van Prof. van Ginneken in Onze
Taaltuin van Juli 1940, bl. 87 niet,
dat „met de verschijning van deze
Alphabetische Inhoudsopgave de voor.
naamste moeilijkheid heel gelukkig
ondervangen is", toch blijven heel
wat moeilijkheden voor den studi.
euzen gebruiker van den W.B..
Vondel onopgelost en is dus de
practisch-wetenschappelijke waarde
van het zoo vriendelijk uitziende
boekje gering. M.
EEN STILISTISCHE INTERPRE•
TATIE van den Lucifer danken wij
aan den heer W. Kramer in de
Nieuwe Taalgids, Jrg. XXXIV (1940),
afl. 4, bl. 145--156 en afl. 5, bl. 203—
214. Na een algemeene karakteristiek
van dit treurspel als de sprekendste
vorm van Vondels grondideeen over
zonde en hoogmoed, toont schr. aan,
dat de Lucifer de karaktertrekken
van de Barok vertoont, zooals ze o.a.
door Wolfflin zijn geanalyseerd: be.
hoefte aan het massale, heftige dynamiek, rijke verbeelding en scherpe
tegenstellingen. Aan den stijl en de
woordkeus van Vondel demonstreert
schr. dat uitvoerig en nauwkeurig,
te veel om hier samen te vatten,
zoodat wij met nadruk naar het
opstel zelf verwijzen.
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VONDELS SOBERHEID

W

„Ick niet weet, of hem iemant ooit
beschonken zag."
G. Brandt

anneer Brandt in zijn „Leven van Vondel", diens „onbe.
sproken wandel" beschrijft, zegt hij dat de dichter „zoo
maatig (was) omtrent den drank, dat ik niet weet, of hem
iemant ooit beschonken zag". Is dit eigenlijk niet een matige lof?
Als niemand hem ooit beschonken z a g, kan hij het toch wel binnenshuis
geweest zijn. Neen, veeleer moet men de lof van den biograaf beschou.
wen als een bewijs, dat Vondel een hooge uitzondering maakte op het
meerendeel der ontwikkelde stadgenooten, die zich toen nog al eens
aan den drank te buiten gingen, dus niet als een simpele lof op Vondels
matigheid.
Het waren toch niet alleen de vroolijke schutters, die niet voor een
flinken dronk terugschrikten, onder welke Bredero tot de Haarlemsche
bentgenooten de stoute uitnoodiging richtte :
Haerlemsche drooge harten nu,
Komt toont hier wie ghij zijt:
Wij Amsterdammers tarten U
Te drincken eens om strijt.

Hun drinkgelagen deden zij zelfs vereeuwigen, zoowel die van het
Spaarne als van den Amstel, en in die kunst doen Frans Hals en van der
Helst niet voor elkander onder. Naast de Nachtwacht past onafscheide.
lijk de Schuttersmaaltijd, naast het oefenen, de uitbundige feestviering, bij
geweer en partisaan, de voile bekers en schuimende kroesen.
Aanschouwt men naast die roode trollies ook de opgezette kleur van
het schrandere gelaat des hooggeleerden professors Caspar Barlaeus,
dan blijken het niet alleen de schutters te zijn geweest, die zich bij het
drinken onderscheidden; en is het verklaarbaar, dat een van diens
dichterlijke vrienden Cornelis Plemp hem kenschetste met het volgend
epigram:
Post epulas de nocte domum Barlaeus abibat,
Inter eis epulas vina fuisse putes.
Doctus homo nequijt certo progredere gressu
Lapsus et in fossam totus aquis maduit.1)

Dronkenschap werd in ons goede vaderland, evenals daarbuiten,
iemand nu eenmaal niet als een groote schande aangerekend. Zoo
kan Brandt dan ook in diens leven van Pieter Cornelisz. Hooft in dit
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opzicht dezen Been hoogeren lof toekennen over zijn levenswijze, dan
door het volgende: „Op zijn gezontheid sloegh hij naau acht, zeer geregelt en matigh in 't ghebruik van spijze en drank".
Maar nu, afgescheiden van Brandt's toch weinig zeggend oordeel
over Vondels soberheid, moet men de vraag stellen, welken indruk
geeft de dichter zelf in zijn geschriften en gedichten over drankgebruik?
Zijn uitlatingen zijn in dit opzicht even oprecht als zijn beginsels over
staat, godsdienst en politiek. Reeds „De Gulden Winckel" geeft hem
dikwijls gelegenheid om de soberheid aan to prijzen in verband met de
emblemata; doch men kan deze verzen, die veelal een verbeterde para.
frase zijn van de oorspronkelijke rijmen, die Jan Moerman erbij had gedicht, niet geheel opvatten als Vondels eigen beginselen, al is hij het er
wel stellig mede eens geweest.
Zoo wordt bij Emblema X het wijndrinken niet afgekeurd; maar
voor de gevolgen van to veel wijn drinken gewaarschuwd. Nog enkele
andere bijschriften drukken ook bier 's dichters matigheidsliefde uit,
als in XV:
Dus wie de Wellust haet, zijn lijf houde in bedwanck
Door soberheyd van spijs, en matigheyd van dranck.
En in XXXII:
0 guide Soberheyd! ghy zijt u zelfs een maet.

De krachtigste waarschuwing geeft hij bij Emblema LXIII:
Want wie met vele Wijns verladet zijnen geest
Wort in zijn dronckenschap het eene oft 't ander Beest
De toelichtingen in proza, ingelascht bij de uitgave van 1622, zijn
evident niet van Vondel maar van den geleerden uitgever Pers.
Ook een paar bijschriften in „De Vorstelycke Warande der Dieren"
keuren overmatig wijndrinken of o.a.:
Volght dan des waerheydts less, leert soberheyd ghebruycken
En vlied, als eene pest, zinlose Bacchi kruycken.
Zijn felle strijd tegen de predikanten toont ons den dichter eerst
recht als de ware soberheids-apostel. Hier kreeg hij tevens een uitste.
kende kans om de drankzucht door afschuwwekkende voorbeelden
scherp to hekelen en komt Vondels persoonlijke of keen wel heel sterk
naar voren.
Hoe fel gaat hij den onmatigen Gomarus to lijf in zijn verzen:
Of suypzuypuyt niet was de schat,
Daer Gommer om op 't wijnvat sat?

167

VONDELS SOBERHEID

Ook Ds Trigland wordt daarin niet gespaard en, als Haan K.alkoen,
bespot:
Wat root van vel
En suyver geus,
Om dat de Rijnsche muskadel
Met al het suyver nat
Van 't Heydelbergsche vat
Treckt in sijn neus,

namelijk de Amsterdamsche curiositeit uit die dagen: de herberg
Het Heidelberger vat. (Le Ter Gouw, Wandeling in Amsterdam,
1862). Zijn afschuw van de drankzucht is een belangrijk wapen in
Vondels bestrijding der Calvinisten.
Hoe geheel anders tracht Vondel op gemoedelijke wijze den wijn te
betrekken in de oplossing van een oud godsdienstig meeningsverschil
met Hooft. Bij de toezending van zijn Virgilius-vertaling in proza aan
den Drost schrijft hij: „Het is Maro en geen kerkgeschil". „Laat het eens
Sint Virgiliusdach zijn, en te zijner onsterflycke gedachtenisse den
roomer eens omgaen"9. „Tot vreugde van God en den mensch hoe uit
zulk een dor hout zulk een kostelijck nat vloeit". En dan haalt Vondel
nog de herinnering op aan den vroolijken stadssecretaris Dank', Mostert,
en tracht met een grapje Hooft gunstig voor zich te stemmen. Mostert
zou munelijk een Joodsch dokter geroepen hebben voor „een patient
met een grooten buick, die geen waterzuchtige bleek te zijn, maar . . .
het Rijnsche Wijnvat"; namelijk het reeds genoemde Heidelberger
herbergsvat. Maar zelfs die herinnering aan de vroolijk baldadige
dronkenschap van Mostert kan den hooghartigen Hooft niet gunstig
voor Vondel stemmen, die in zijn afkeer voor onmatigheid zelfs van
geen grapjes gediend was, en Vondel antwoordt, dat hij van geen
Staetsabbath weten wil, als hij ernstige zaken te behandelen had.
Dat Vondel juist als matig man het fijne genot van den wijn niet
versmaadt, blijkt herhaald; en geen wonder dat dan de Rijnsche wijn
zijn voorkeur had. Kon het wel anders? Zijn „treckende geboortestroom"
deed hem „verlekkeren op de wijngerdblaen". Hij is blijkbaar een fijn.
proever die de soorten in enkele trekken weet aan te duiden en het
druivensap weet te genieten:
De blauwe en purpre en wine druif
Versiert uw stedekroon en lokken,
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En muscadelle wijngerdkuif.
De vlieten staen met wijngerdstokken
Rondom u, druipende van 't nat,
En offren elk hun watervat.
„Er zijn talrijke stroomen, die om de eer met onzen Rijn willen vechten,
met duizend andre min van roem." Maar boven alien prijst Vondel zijn
verheven geboortestroom, hem begroetend met een „lent van vaer.
zen". Ook eigen jeugd brengt de blonde Rijn beplant met Rijnschen
wijn hem in herinnering, toen hij als kind, evenals de golfjes van dien
stroom, „huppelde op zijn Keulsche kaay".
Ook voor de juiste behandeling en het verzorgen van den wijn toont
Vondel de belangstelling van een kenner. Hij brengt zijn wijnkennis
zelfs te pas in een van zijn groote leerdichten. Ook bier passen weer
Brandts woorden, hoe Vondel „op elke stof en zaak de rechte spreek.
wijzen te vinden" weet. In „Bespiegelingen" I, 221 ziet hij den
wijnverlater aan het werk:
De wijnverlaeter kan de wijnen dus verlaeten,
Uit voile tonnen in een ledigh vat vervaten
En blaezen Rijnschen wijn, of 't Fransche druivennat
Met zijnen blaesbalgh uit het voile in't ledigh vat.
De wijnpomp drinckt den wijn, die puick is, of geringer,
En niet ontvloeit, indien hij boven met den vinger
Het open luchtoor deckt, en dicht besluit en stopt
Voor lucht, waerna geen nat vervloeit, en nederdropt,
Dat anders wederom naer 't middelpunt zou zincken.
Als een fijnproever in den goeden zin stond Vondel blijkbaar bij an.
deren goed bekend. Zoo wordt de dichter bij de voltooiing van zijn
grootsche vertaling van Virgilius in dichtmaat vereerd voor de Op.
dracht met „Parnasloof" aan Burgemeester Cornelis de Graaff met
een awn (d.i. vier ankers). Rijnsche wijn. De schenker kon den 70-jarigen
dichter geen passender gave aanbieden dan deze „vinum lac senum".
Maar al moge Vondel den wijn en vooral den Rijnschen prijzen en
waardeeren, dit is allerminst een bewijs van onmatigheid. Integendeel
kennen wij nog verschillende andere bewijzen, dat overdaad hem tegen.
stond. Zoo bij zijn huldiging met een drinkgelag door de schilders van
St. Lucas voelde de dichter zich blijkbaar niet goed op zijn plaats;
al moest die erkenning van zijn dichtkunst hem een vergoeding ge
weest zijn voor zooveel verguizing en miskenning van zijn treurspelen.
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Zijn bekranste portret, bij die gelegenheid door Jan Lievens geteekend,
geeft duidelijk den indruk van iemand, die maar half ingenomen is
met het rumoer der feestelijke bentgenooten, en een spottenden blik
over heeft voor den teekenaar.
Zijn grootere voorkeur voor intiemer, rustiger maaltijden komt sterk
uit in Brandts verhaal omtrent den maaltijd, waarbij Vondel was ge.
noodigd ten huize van Joost Brasser en in gezelschap van Hugo de
Groot, Vossius en Barlaeus: „toen Vondel onder 't eeten niet een enkel
woord sprak; 't welk den bysitteren vreemd voorkwam.." Hier maakt
Vondel den indruk van een bescheiden gast tusschen die groote geleer.
den, van wier geleerde gesprekken hij profiteert. In verband met het
luidruchtige St. Lucasfeest is door Alberdingk Thijm in herimiering
gebracht een kniedicht door Brandt afgedrukt in „Poezy" dat 's dich.
ters afkeer van onmatigheid krachtig weergeeft. Het heet „Aan Govert"
Of hiermede Flinck of van Kampen wordt aangeduid kan in het midden
blijven.3)
Covert, ick verschrik van kampen,
Vechten, drincken en slampampen,
Razen, buldren, trappen, trampen,
Dat gespuis aen boord te klampen
Maeg en darmen vol te stampen,
Bij de kaers of bij de lampen,
Hieruit spruiten duizend rampen,
Hoofdpijn, zinkingen en dampen,
Zenuw-krimpingen en krampen.
Wilt gij blijven?
Ick ga schampen!

Bestaat er al geen bewijs, dat dit gedicht juist op het St. Lucasfeest
slaat, het is door Brandt als van Vondel gewaarmerkt.
Vondels ruime inborst leidde hem er toe van het goede, dat God
ook in spijs en drank hem toebedeelde, onbekrompen, maar niet over.
dadig te genieten. Vondels nauwkeurige biograaf Brandt schrijft:
„ontrent het eeten viel hij graagh, zonderlingh van hartige spijze,
tot in zijnen hooghsten ouderdom."
Bijzonder smakelijk weet hij dan ook een feestdisch te schilderen
in zijn verzen bij een bruiloftsmaal, waarvan hij er talrijke, als ge.
noodigde of als lofdichter, heeft bijgewoond. Toch prijst hij bij zulke
gelegenheden — en dit lijkt mij een sterk bewijs voor zijn soberheid —
slechts eenmaal den wijn en wel bij de bruiloft van Imstenrath. Dan
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roemt de dichter juist weer den Rijnwijn in verband met het Keulsche
bruidspaar en verbindt er tevens een bijbelsche strekking aan door een
toespeling op de bruiloft van Cana.
Eer men feestwijn zoude ontbeeren,
Op dit Christensch bruitsbanket,
Most de Rijn in wijn verkeeren,
Door een moederlijk gebedt.
Dit's de rechte bruitsgeleier.
Bruiloftsgasten, zijt verheught,
Kroont den Rijnschen berkemeyer
Vrij met schuim, en spaer geen vreught.

Een ander soort officieel feestmaal geeft Vondel reden om den wijn
te bezingen. Het is de „blijde maeltijt voor Maximiliaan Hendrik"
Keurvorst van Keulen bij diens bezoek aan Amsterdam. in 1662. Weer
is Keulen de aanleiding:
Laet den berkenmeier vrij
Ommegaan; de Rijnsche vaten
Rollen Kolen recht voorbij
Naer de staetstar van de Staeten,
In den kelder van het Y.

Zoo schetst de dichter op wel zeer zakelijke wijze, hoe de Rijnwijn
naar Holland komt.
Maar alles bij elkaar, is het toch zeer merkwaardig, dat waar de
schilders uit dezelfde tijdsperiode overvloedig werken met schenk.
kannen en bekers, Vondel die toch 17de eeuwsche feesten beschrijft,
ook in hun zinnelijke pracht, nergens overdadig den drank prijst. Wie
op Vondels voorstellin
' gen af zou gaan, zou tot het besluit komen, dat
bij feestelijke ontvangsten geen welkomstdronk genoten was, het
stadhuis was ingewijd zonder dat de bekers rondgingen, op bruiloften
de drank bijzaak was en jachtdronken onbekend, zang noch dans door
drank werd gestimuleerd.
Ten slotte nog deze vraag: Was Vondels geestelijke vriend en be.
keerder, de Pater van het Begijnhof Leonardus Marius, een straffe
wijndrinker? Het gerucht heeft geloopen, maar het was van Jansenis.
tische zijde verspreid; vermoedelijk doordat de Begijnen uit dank.
baarheid aan hun geliefden ouden Vader „voor zijn goed bestel niet
konden nalaten hem op St. Lenaersdag in de laatste Novembermaand
met een vaatje france wijn te vereeren van 32 mingelen." Zoo vermeldt
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het Rekeningenboek. Blijkbaar ligt in dit bericht ook de oorsprong
van de vreemde voorstelling door Gerard Brom in 1907 vastgelegd
in zijn proefschrift „Vondels bekering": „Pastoor Marius was voor alles
goad behalve voor biechtvader van Vondel. Ze praatten immers zo
vertrouwelik onder een glaasje Rijnwijn, dat ze bij 't zonderegister
allebei verlegen zouden worden." Een gevaarlijke en geheel ongegronde
schildering van Vondel en Marius als wijndrinkers, die de schrijver
in zijn degelijk boek „Vondels Geloof" niet beef overgenomen, maar
ook niet weersproken.
Vondel, bij al zijn matigheid geen waterdrinker, wist den wijn, vooral
zijn Rijnwijn oprecht te waardeeren. Vaak geinspireerd door Horatius,
wiens Lierzangen hij vertaalde voor de St. Lucasbroeders, zal hij in de
,,wintersche avonden" daaraan besteed, ook wel eens glimlachend ge.
lezen hebben het begin van Epist. 1 en 2 Lib. XIX „aan Mecenas:"
Nulla placere diu nec vivere carmina possunt
Quae scribuntur aquae potoribus4).
Al was Vondel geen „aqae potor", daarneven dragen zijn verzen geen
enkel spoor van onder invloed van wijn te zijn geschreven. Zijn geniale
helderheid tot op zeer hoogen leeftijd weerspreekt reeds alleen alle
misbruik.
Aerdenhout
J. F. M. STERCK
1) Na een feestmaal keerde Barlaeus 's nachts huiswaarts, Gij begrijpt, dat onder
dit maal ook wijn was geschonken; De geleerde man kon niet meer met vasten tred
voortgaan en viel in een plas; hij werd kletsnat door het water. Zie Lat. Gedichten
v. Plemp. Elfde Verslag Vondel-Mus. 1924, blz. 19.
2) Zie Vondel Brieven p. 118.
3) Portretten v. Vondel. Herdruk 1895, bl. 170.
4) Gedichten door waterdrinkers geschreven, kunnen niet lang behagen, noch
blijven leven.

JAN TONNIS, DE SCHRIJVER VAN
„JOSEPHS DROEF EN BLY-EIND SPEL"
n een artikel, getiteld Bijdrage tot de wordingsgeschiedenis van Vondel's
en verschenen in het 3e Verslag van het Vondel-Museum
,,..(1906/07), heeft Prof. Dr. J. te Winkel er voor het eerst op gewezen,
dat naar alle waarschijnlijkheid Josephs Droef en Bly-eind spel van Jan
Tonnis — in 1639 te Groningen uitgegeven — invloed heeft uitgeoefend
op Vondels Joseph-trilogie, waarvan de beide laatste deelen (Joseph
in Dothan en Joseph in Egypten) in Oct. 1640 voltooid waren. Natuurlijk is
het verschil tusschen Jan Tonnis en Vondel hemelsbreed: „eerst bij ver.
gelijking van Tonnis' stukken met de zijne blijkt het, hoever hij als
vindingrijk schepper, als boetseerder van dezelfde stof, Tomis over.
trof." Te Winkel eindigt zijn artikel met de woorden: „Wie alleen ge.
voel heeft voor poetische taal, moet de stukken van Tonnis maar niet
trachten te lezen, want al zeer spoedig zal hij ze dan weer onvoldaan
uit de hand leggen. Wie echter oog heeft voor kunst van dramatische
sam.enstelling, zal niet zonder belangstelling van Tonnis' tooneelwerk
kennis nemen en zeker na kennismaking erkennen, dat er in de zeventiende eeuw wel slechtere stukken geschreven en met genoegen gelezen
of gezien zijn, dan de zijne."
De gereserveerdheid die Te Winkel toont, heeft Dr. K. F. Proost,
die het laatst over Jan Tonnis schreef'), in veel mindere mate. „Het
stuk van Tonnis" — zegt deze schrijver — „is misschien het meest
volksche, bijbelsche spel uit de 17e eeuw, het zit vol spreekwoorden,
vol huiselijke wijsheid en burgerlijke sfeer."
Het is niet te verwonderen, dat wij nieuwsgierig worden naar den
schrijver van het stuk. Wie was deze Jan Tonnis? Te Winkel spreekt
t.a.p. het vermoeden uit, dat hij identiek is met Jan Thonis (Theunisz.),
die in 1617 benoemd werd tot professor in het Hebreeuwsch aan Costers
Academie. Aangezien wij thans nauwkeurig omtrent het leven van
dezen merkwaardigen geleerde zijn ingelicht9, weten wij, dat deze
hypothese allen grond mist. De Hebreeuwsche professor kan onmogelijk
dezelfde zijn als de schrijver van Josephs droef en bly-eind spel.
Uit de opdracht van het uit drie deelen bestaande tooneelstuk aan de
magistraat te Emden dd. 8 Mei 1639 komen wij te weten, dat de auteur
burger was van deze stad3); hij onderteekent met „U.E.E. onderdanigen
dienaer en meed' borgher Jan Tonnis". De verschillende lofdichten
Joseph-trilogie
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voor het stuk zijn alle met initialen (waaronder M. W., d.i. zonder
twijfel de uit Emden stammende Groninger rekenmeester Marten
Wilckens) of onbekende zinspreuken onderteekend; met vollen naam
onderteekent alleen Joseph Drew, med. stud. Deze naam wijst naar
Amsterdam, immers Dr. Joseph Drew was aldaar geboren en fungeerde
er vele jaren als voorganger bij de Waterlandsche Gemeente der Doopsgezinden. In 1636 werd hi; student te Leiden en promoveerde aldaar
in 1637 tot doctor in de geneeskunde; wij kunnen dus zijn lofdicht voor
Jan Tonnis' tooneelstuk vrij nauwkeurig dateeren. Enkele jaren na zijn
promotie trouwde Drew met een dochter van Vondels vriend Cornelis
Claesz. Anslo4).
Uit het vorenstaande is op te maken, dat Jan Tonnis te Emden woonde
en aldaar het burgerrecht bezat. Hij moet echter ook in Amsterdam
bekend zijn geweest en aldaar in Doopsgezinden kring hebben verkeerd.
Mogelijk behoorde hij zelf tot de Mennisten en heeft hij in laatstgenoem.
de stad met Vondel kennis gemaakt.
De moeilijkheid was nu iemand van den naam Jan Tonnis te vinden,
die aan de gestelde voorwaarden voldeed en in de eerste helft van de
17e eeuw zoowel te Emden als te Amsterdam heeft verblijf gehouden.
Een vraag, gericht tot den besten kenner van Emdens verleden, Prof.
Dr. F. Ritter, had aanvankelijk geen resultaat. Prof. Ritter deelde mij
merle, reeds vele jaren een levendige belangstelling te hebben voor den
schrijver van Josephs droef en bly-eind spel; het was hem tot dusverre evenwel nog niet gelukt dezen in de archieven van Emden terug te vinden.
Wel konden er talrijke personen van den naam Jan Tonnis, Johan
Tonnis, Jan Tonniessen enz. worden opgespoord, die in de eerste helft
van de 17e eeuw te Emden woonachtig waren, doch eenige zekerheid
of daaronder de bedoelde tooneelschrijver school, was volstrekt niet
te verkrijgen5).
Zoo zou het onderzoek op het doode punt zijn gekomen, ware het niet
dat mij reeds eenigen tijd geleden een acte onder de oogen was gekomen,
te vinden in het protocol van den Amsterdamschen notaris J. van
Loosdrecht9, welke oogenschijnlijk onbelangrijke acte bij nader inzien ten deze van het grootste belang bleek te zijn. Het stuk luidt aldus:
Op den lien October anno 1647 compareerde enz. d'eersame Jan
Teuniss, out omtrent 40 jaren, wonende tot Emden, ende nu althans bier
ter stede sijnde ende heeft ten versoecke vande eersame Hendric Jacobsz.
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Rodeleeuw verclaert ende getuycht hoe waer ende hem getuyge seer
wel indachtig is, dat ten tijde doen de producent vrijde ende sich in trouw
soude verbinden met Giertge Pieters daer na des producents huysvrou
dat doen de producent voor sijn toecomende bruyt heeft laten maecken
(bij Harmanus Martsz. goutsmit inde Inge Kercxsteech) een jueel kot.
fertgen van swert ebben hout ingeleyt met parlemoere vogeltgens en
strickgens daer in, daer bij een stuck gout soo groot omtrent als een
dubbele rycx daelder gesneden sijnde aen beyde de sijde item een gout
hartgen geamulieert met een gouden ketentgen daer aan, hij seggende
tot reden van wetenschap niet allene dat hij bij de producent gewoont
heeft geduyrende het leven van des producents vader ende doen hij
Giertgen Pieters vrijde maer ooc daer naer, ende dat hij speelgenoot
geweest is vande producent selff ooc op des producents troudach ende
dat hij den geheelen bovengenoemde trouwgift gesien heeft, niet allene
eerse de producent aende gemelte Giertge Pieters gegeven hadde maer
ooc menichmael daer na en geduyrende dat Giertge Pieters met de
producent in dese getrouwt was. Compareerde mede voor ons notaris
ende getuygen Crijn Adriaen, out omtrent 47 jaren, dewelcke mede ten
versoecke als boven verclaerde . . . dat hij het swart ebbenhoute kisgen . . .
menichmael bij de vs. Giertge Pieters gesien heeft enz. (w.g.) o.a. jan
Tomis Tempel.

Wanneer men dit stuk goed doorleest, lijkt het wel opzettelijk gemaakt
om ons op het goede spoor te brengen! Lmmers er blijkt uit, dat de
comparant, die Jan Tetmiss wordt genoemd, doch met Jan Tonnis
(Tempel) onderteekent, in 1647 te Emden gevestigd was, te voren te
Amsterdam heeft gewoond en aldaar in Doopsgezinden kring heeft
vertoefd, en wel in een milieu waarin ook Vondel verkeerde. Dat de
man zich in 1639 nog Jan Tonnis tout court noemde en in 1647 Jan
Tonnis Tempel, kan geen verwondering baren: dit zal geschied zijn naar
het huis waarin hij te Emden woonde, zulks ter onderscheiding van
naamgenooten7). Er lijkt geen twijfel mogelijk of we hebben hier met
den gezochten persoon te doen.
Wij bezitten thans reeds eenige belangrijke gegevens voor de bio.
grafie van Jan Tonnis. Hij was geboren te Emden in 1607 en ging op
ongeveer 15.jarigen leeftijd in de leer bij den lakenkooper Jacob Theu.
nisz., dienaar bij de Waterlandsche gemeente der Doopsgezinden te
Am.sterdam en woonachtig op den Korten Nieuwendijk te Am.sterdam8).
Deze overleed begin Oct. 1624, toen Jan Tonnis zeventien jaar oud was.
Na den dood van Jacob Theunisz. bleef de jonge man werkzaam in den
lakenwinkel van den zoon Hendrik Jacobsz. Rooleeuw, die in 1627
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trouwde met Giertje Pietersdr. Voordewint en later leeraar werd bij
de Doopsgezinden. Bekend is, dat Jacob Theunisz. een intiem vriend
was van Vondel: uit lief de voor den dichter gedreven bleef hij in 1620
in plaats van dezen dienaar bij de Doopsgezinde gemeente. Vondel had
nl. in genoemd jaar wegens voortdurende zwaarmoedigheid voor deze
functie bedankt. De dichter was ook zeer bevriend met den voorganger
Dr. Anthonius Roscius en den kunstschilder Lambert Jacobsz., de ou.
dere broeders van Hendrik Jacobsz. Rooleeuw: hij bezong den tragischen
dood van eerstgenoemde in 1624 en het huwelijk van den tweede in 1621.
En zoo zien wij den Emder jongeling Jan Tonnis als boezemvriend van
Hendrik Jacobsz. Rooleeuw, die van gelijken leeftijd was, verkeeren in
het huis van Jacob Theunisz., waar ook Vondel een zeer geziene gast
was. Wel was de dichter een twintigtal jaren ouder dan Jan Tonnis.
Maar met eenige fantasie zou men kunnen veronderstellen, dat Vondel
to gast is geweest op de bruiloft van Hendrik Rooleeuw in 1627, waar —
zooals wij thans weten zoowel Lambert Jacobsz. als Jan Tonnis aan.
wezig waren9). Vondels kennissenkring in zijn Doopsgezinde jaren
krijgt door een en ander wederom eenig meer relief.
Wij moeten nog even terugkomen op bovenvermelde notarieele
verklaring van 11 Oct. 1647, die voor de ontmaskering van den auteur
van Josephs droef en bly-eind spel van zoo groote beteekenis was. Dit stuk
was het gevolg van een echtelijk drama. Hendrik Jacobsz. Rooleeuw
was nl. in 1637, na den dood van Giertje Pietersdr. Voordewint, her.
trouwd met Trijn Jans, alias Catrina Hoogsaet, wier streng gelaat ons
door een portret van Rembrandt is bekend geworden19). Dit huwelijk
leed echter schipbreuk. Wij weten dit uit een tweede verklaring, die
eveneens op 11 Oct. 1647 voor den notaris Van Loosdrecht werd afge.
legd. Daarbij getuigde een zekere Claertje Jans, oud 26 jaar, dat toen
„Trijn Jans Hochsaet gewesene huysvrou vande producent (d.i. Hendrik
Jacobsz. Rooleeuw) siec lach ende naer Munnickedam soude ver.
trecken", zij een zeer zware zak voor Trijn naar Monnikendam ge.
bracht heeft. Ook een zekere Immetje Lubberts legde een dergelijke
verklaring af. Vermoedelijk zat in deze zware zak een juweelenkistje
en andere snuisterijen, die volgens Jan Tonnis' verklaring aan Rooleeuws
eerste vrouw hadden behoord en dus door Trijn Hoogsaet weder.
rechtelijk bij hear vlucht naar Monnikendam waren medegenomen.
In verband met huiselijke ruzies was aan Trijn reeds in 1644 het avond.
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maal ontzegd en zij werd daartoe eerst in 1654 wederom toegelaten,
zonder dat een verzoening met haar man tot stand kwam11). Dat deze
geheele geschiedenis voor iemand als Rooleeuw echter zeer penibel was,
is begrijpelijk; als voorganger der Doopsgezinde gemeente vindt men
zijn naam dan ook bijna niet vermeld.
Na deze uitweiding over een vriend van Jan Tonnis, dienen wij naar
den tooneelschrijver zelf terug te keeren.
Een hernieuwd onderzoek door Prof. Ritter — na kennisneming van
de Amsterdamsche notarieele acte — ingesteld in het archief te Emden,
had thans onmiddellijk en verrassend succes. In de eerste plaats kon
worden vastgesteld, dat zijn ouders waren Tallies Jansen en Barbara
Dirks, van welk echtpaar de huwelijksche voorwaarden dd. 29 Oct.
1603 verleden, in de zgn. „Kontrakt Protokollen" van Em.den te vinden
waren (di. XXIII, p. 605). Bij deze huwelijksche voorwaarden was be.
paald, dat wanneer uit het huwelijk kinderen werden geboren, de doch.
ters evenveel zouden erven als de zoons; na den dood van de echtge.
nooten zouden de „hussitenden" armen van Emden f 20,— ontvangen,
de armen der Friezen „so men die gefredigde doopsgesinden nomet"
f 80,—. Wij hebben hier tevens het onomstootelijk bewijs, dat wij op
den goeden weg zijn, immers de Waterlandsche Gemeente der Doops.
gezinden te Arnsterdam, waartoe ook Jacob Theunisz. en Vondel hebben
behoord, werd dikwijls „de bevredigde gemeente" genoemd. Jan Tonnis
is dus — zooals in zijn kringen trouwens gebruikelijk was — bij ge.
loofsgenooten te Amsterdam. in de leer geweest.
Tonnis Jansz. of Jansen, de vader van Jan Tonnis, was een gezeten
man, die te Emden verschillende huizen bezat en aldaar het beroep van
lakenbereider uitoefende. Hij werd 6 Aug. 1605 burger van zijn woon.
plaats, waarvoor hij een bedrag van 2 gulden en 8 stuiver betaalde.
Als „Tonnis Janssen lakenbereider" kocht hij op 30 April 1612 een huis
„op den hoek" van een ongenoemde straat, wellicht de Dalerstrasse
(Kontrakt Protokollen, dl. XXV, p. 508). Op 30 April 1626 onderteekende
„Tallies Jansen lakenbereider" met zijn vrouw Barbara Dirks een schuld.
bekentenis ten bedrage van 300 Tater tegen een rente van 4°/,,, die Claes
Meldis te Zandweer bij Groningen van hen te vorderen had, en gaf
daarvoor een huis aan de „Suederstraten ant Appelmarckt" (later
nog een huis waar een Taler uithing in de Dalerstrasse) in pand; getuige
hierbij was Edde Wessels, een bekende Doopsgezinde (Kontrakt Proto-
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pollen, dl. XXVIII, p. 636). Op 5 Jan. 1628 verwierf Tonnis Jansen voor

f 1150,— een huis aan de noordzijde van de alder. of Dalerstrasse
(naar de Appelmarkt toe), in de nabijheid van de Oldestumerstrasse
te Emden (Kontr.-Prot. dl. XXXIX, p. 340). Op 13 Dec. 1633 was Tanks
Jansen lakenbereider aan het Wandscherer gilde f 500,— schuldig
(rente 8%), waarvoor hij zijn huis aan de Siiderstrasse, waar de „rote
Scheere" uithing, in pand gaf; in 163.5 wend dit geld terugbetaald
(Kontr.-Prot. dl. XXX, p. 531). Op 14 Febr. 1641 bedroeg zijn schuld ten deele
voor van Hieronymus Commelin gekocht laken f 1778,— (rente 6%),
waarvoor hij wederom zijn huis in de Dalerstrasse in pand geeft (Kontr.Prot. dl. XXXII, p. 138). In 1648 en 1649 had hij nogmaals schulden: f 400,—
en f 600,— (schuldeischer was de Mennoniet Isaac de Wehrst); beide
malen verpandt hij zijn huis in de Dalerstrasse (Kontr.-Prot. dl. XXXII,
p. 116 en 486). Na laatstgenoemd jaar hoort men van Tonnis Jansen,
die in zijn leven de ups and downs van het zakenleven wel heeft mee.
gemaakt, niets meer.
Interessant voor ons is een acte uit de Kontract-Protokollen dd. 3 Joni
1641 (dl. XXXII, p. 161), waarbij Jan Tonnis en zijn vrouw Stijntje ter
Behke erkenden aan hun vader en schoonvader Tonyes Jansen een be.
drag van f 1500,— (rentende 8%) schuldig te zijn, ter zake van tusschen
1628 en 1634 geleende gelden voor den aankoop van „Kramwinkelwaren".
Zijn zwager (schoonzoon zijns vaders?) Reiner kwam hiervan een be.
drag van f 800,— toe. Een andere zwager R. Gerbrandt genaamd, had
den vader tot het nemen van rechtsmaatregelen tegen zijn zoon aangezet.
Dit stuk sluit nauwkeurig aan bij de Amsterdamsche acte. Wij leeren
er uit, dat Jan Tonnis, na volbrachten leertijd te Amsterdam, in 1628
naar zijn geboortestad Emden is teruggekeerd, aldaar in hetzelfde jaar
is getrouwd — in zijn kringen was het nl. de gewoonte op ongeveer
20-jarigen leeftijd in het huwelijk te treden met een bruid, door den
vader van den bruidegom uitgezocht — en er met geld van familie.
leden een lakenwinkel heeft opgezetn). Wellicht heeft deze winkel niet
bijzonder gefloreerd, omdat Jan Tonnis zich meer met letterkundige
en dichtlievende studien bezig hield, dan met zijn zaken. In de voor.
rede van zijn tooneelstuk vertelt hij, dat de trilogie is ontstaan in de
vrije uren, die de lange winters te Emden hem lieten.
Het is jammer, dat over Jan Tonnis zelf te Emden niet veel meer te
vinden was. Misschien was hij dezelfde als de Jan Tonnissen, die op 31
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Dec. 1652 voor f 1829,— een huis aan de Briickstrasse te Emden, ge.
naam.d „Die blaue Scheere" kocht (Kontr prot. dl. XXXIV, p. 483); de
schaar is nl. een veel voorkomend uithangteeken van een lakenbereider.
De stedelijke trouwregisters van Emden vermelden, dat Johan Tonnis
Tempel op 8 Januari 1648 in het huwelijk trad met Feyke Dykens, van
Haven bij Groningen. Getuigen waren daarbij Tonnis Janssen, sponsi
pater, en Harmen Haikes. Dit betrof dus een tweede huwelijk van den
tooneelschrijver. Uit dit huwelijk moet wel geboren zijn Harmen
(Jansen) van den Tempel, wiens huwelijk met Maria de Neufville op
28 Oct. 1672 te Amsterdam werd afgekondigc11.3). Volgens de inteeken.
acte was de vader Jan Tonnis op dien datum reeds overleden; wammer
deze precies is gestorven kon niet worden nagegaan. Harmen van den
Tempel had zelf weer drie kinderen, o.a. een zoon Jean de Neufville
van den Tempel, die onder de voorname Doopsgezinde lakenkoopers
van Emden werd gerekend. Een tweede tak van het geslacht van den
Tempel moet stammen uit een zoon uit het eerste huwelijk van Jan
Tonnis, nl. Tonnis Jansen (van den Tempel), dien Prof. Ritter te Emden
echter niet heeft teruggevonden. Diens zoon moet geweest zijn Evert
Tonnies van den Tempel (geb. ca . 1649, eerst in 1669 getrouwd met
Trijntje Adams ter Beeck, daarna in 1670 met Ellichje Men), over
wiens kinderen Anthony, Jan en Janneke hun oom Harmen van den
Tempel voogd is geweest.
De naam Van den Tempel brengt ons als het ware vanzelf op
Abraham van den Tempel, den bekenden kunstschilder, die een zoon
van Jan Tonnis' vriend Lambert jacobsz. was. Houbraken") heeft
ons overgeleverd, dat deze schilder den naam „Van den Tempel"
heeft aangenomen naar een huis te Leiden waarin hij heeft gewoond.
Nu kan dit niet geheel juist zijn, om de eenvoudige reden, dat te Leiden
— behalve de zoo bekende Templum Salomonis — in dien tijd geen huis
bestond, waar een tempel in de gevel stond. Men kan nu gemakkelijk
de conclusie trekken, dat Abraham en zijn broeder Jacob in hun jonge
jaren in den lakenwinkel van Jan Tonnis te Emden in de leer zijn ge.
weest, op dezelfde vvijze als Jan Tormis zelf indertijd bij Abraham en
Jacobs grootvader Jacob Theunisz. als leerknecht heeft gediend. Voor
het eerst komt Jacob voor met den toenaam „Tempel", nl. op 4 April
1642 laat hij zich als „Jacobus Tempel Leovardiensis" op 19-jarigen
leeftijd als student in de medicijnen te Leiden inschrijven. Vermoede.
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lijk hebben dus beide broeders na huns vaders dood in 1636, te Emden
(tot 1642) het vak geleerd. Bekend is, dat zij later te Leiden een laken•
handel hebben opgezet.
Een en ander wordt nog waarschijnlijker, omdat vast te stellen was,
dat de Amsterdamsche Jacob Theunisz. de oudoom is geweest van
Jan Tonnis. Het blijkt dus, dat in de familie gewoonte was om bij oudere
leden van het geslacht de lakenhandel te leeren.
Bij de overeenkomst van huwelijksche voorwaarden dd. 29 Oct.
1603 wordt Jan Tonnis' vader Tonnis Jansen een zoom genoemd van
„Johan TO/lies"; de auteur van Josephs droef en bly-eind spel was dus naar
zijn grootvader genoemd. Men kan aannemen, dat Jan Tonnis' vader
ca. 1582, dus zijn grootvader ca. 1560 is geboren. Uit het nog bewaard
gebleven Kasboek der Waterlandsche gemeente der Doopsgezinden te
Amsterdam blijkt, dat de oude Jan Tonnis van genoemde gemeente
op 29 Sept. 1616 een bedrag van f 600,— leende, welk bedrag op 22 Sept.
1622 door bemiddeling van zijn broeder Jacob Theunisz. te Amster•
dam werd terugbetaalc1 15). Ook deze oude Jan Tonnis was lakenkooper,
immers op 9 Sept. 1612 leende de lakenkooper Johan Tonnis 400 Taler
aan Katharina, weduwe van Eppe von Strackholt, voor reparatie van
een kademuur aan de Neutors.Siel; in pand wordt gegeven de nieuwe
behuizing, die Johan Jacobsz. vant Vliet, zwager (d.i. schoonzoon)
van Johan Tonnisl 6) op kosten der weduwe heeft gebouwd, benevens de
brouwerij achter het huffs (Kontr.-Prot. dl. XXV, p. 577).
De oude Jan Tonnis is dienaar, later ook voorganger geweest bij de
Doopsgezinde gemeente te Emden. Zoo schrijft de bekende Amster•
damsche leeraar Lubbert Gerritsz. (overl. 1612), de schoonvader van
Jacob Theunisz. „aen sijne medediender Jan Theunisz. tot Embden""):
„naer diem dat ick verstaen hebbe lieve broeder dat ghy in 't werck ende
in den dienst getreden zijt, daer U de gemeynte toe verkozen ende be•
stemt heeft", wensch ik dat Uw arbeid voor de gemeente tot zegen moge
strekken. Een andere brief van Lubbert Gerritsz. „aen sijnen broeder Jan
Theunisz. met sijn lieve huysvrouwe" heeft de bedoeling om „die oude
kennisse ende broederlijcke ghemeenschap die wij in liefde ende vrede
een goed deel jaren met elkander gehadt hebben, te vernieuwen". De oude
Jan Tonnis en Lubbert Gerritsz. zijn dus jarenlang vrienden geweest.
Resumeerende, hebben wij dus het volgende kunnen vaststellen,
althans aannemelijk kunnen maken. Jan Tonnis, de schrijver van
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werd in 1607 te Emden geboren en behoorde
tot een vroom Doopsgezind geslacht van lakenkoopers. Op ongeveer
15,,,jarigen leeftijd begaf hij zich naar Amsterdam in de leer bij zijn oudoom Jacob Theunisz. Met de zoons des huizes sloot hij vriendschap.
Hij verkeerde hier in een kring, waartoe ook Vondel behoorde, die —
hoewel 20 jaar ouder — belangstelling had voor den knaap. In 1628
vertrok hij na volbrachten leertijd wederom naar Emden, waar hij
trouwde en een lakenwinkel opzette, met uithangbord „de tempel van
Salomo". Als leerjongens dienden hem daar van ca. 1636 tot ca. 1642 zijn
beide neven Abraham en Jacob Lamberts: de eerste werd later als kunstschilder beroemd onder den naam Abraham van den Tempel. In zijn
vrijen tijd hield Jan Tonnis zich met letterkundigen arbeid bezig. De re-,
laties met zijn Amsterdamsche vrien- den verbrak hij niet. Zoo hield hij
vriendschap met Vondel, die groote interesse had voor zijn trilogie
over Joseph's lotgevallen, waaraan Jan Tonnis vele jaren werkte. Vondel
heeft zelfs motieven uit deze trilogie voor zijn eigen werk gebruikt.
Na de publicatie van Josephs droef en bly-eind spel in 1639 heeft jan Tonnis
niets meer in het licht gegeven. In 1648 sloot hij een tweede huwelijk.
Vermoedelijk is hij niet lang daarna gestorven. In ieder geval was hij
in 1672 overleden. Hij werd de stamvader van een geslacht Van den
Tempel, dat vele jaren te Emden heeft gebloeid.
Zoo is dus wederom de naam met de lotgevallen van een der vrienden
van Vondel aan het licht gebracht. Diens kennissenkring bestond niet
alleen uit deftige kooplieden, magistraten, geleerden en R.K. geeste.
lijken, zooals menige biografie van den dichter onwillekeurig den in.
druk wekt. Vondel heeft zeer zeker, ook nadat hij de Doopsgezinde
gemeente den rug toekeerde (1621, in ieder geval kort na 1620) vriend.
schapsbetrekkingen onderhouden met talrijke Doopsgezinden. Men
weet van deze relaties echter weinig, omdat het betrekkelijk eenvoudige
menschen betrof, die Vondel niet gewoon was met lofdichten e.a.
verzen te overstelpen. Ook Brandt, de levensbeschrijver van Vondel,
was in deze wereld volkomen vreemd. Slechts een enkele maal vangen
wij daarom hier en daar een naam op. En men kan zeggen, dat indien
Prof. te Winkel niet den sam.enhang tusschen de trilogie van Jan Tonnis
en die van Vondel had ontdekt, men nim.mer iets te weten was gekomet
van de vriendschap tusschen den Emder lakenkooper en den vorst
onzer dichters. H. F. VVIJNMAN
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AANTEEICEIVINGEN
1) K. F. Proost, De Bijbel in de Ned. letterkunde II (1933), blz. 122 e.v.
2) Zie Nieuw Ned. Biogr. Woordenboek, dl. IX (1933), i.v. Jan Theunisz.

9 Het eerste deel van het tooneelstuk was blijkens het onderschrift voltooid
24 Jan. 1636, het tweede deel 13 Sept. 1637, het derde deel 10 Dec. 1638.
4) Men zie de biografie van Drew in het N. Ned. Biogr. Woordenboek, dl. X (1937), i.v.
5) De betreffende gegevens werden door Prof. Ritter met de meeste welwillendheid
te mijner beschikking gesteld.
6) Gem. Archief Amsterdam, Not. arch. no. 1978, f'. 157, vgl. Jaarboek Amstelodamum 1928, blz. 108.
7) Zoo noemt zich een andere Jan Tonnis te Emden somtijds „Harderwijck"
naar het huis in de Burgstrasse aldaar waarin hij woonde.
8) Men zie uitvoerig over Jacob Theunisz. en zijn gezin o.a. het artikel van schrijver
dezes Nieuwe gegevens over den schilder Lambert Jacobsz. in Oud-Holland (1930), blz. 147
en (1934), blz. 246.
9) Vgl. de huw. int. acte dd. 23 Mrt. 1627: „Heyndrick Jacobsz., van A(msterdam),
oud 21 jaren, Been ouders hebbende, geassisteert met sijn broeder Lambert Jacobsz.,
woont op de Nieuwendijck, ende Giertie Pieters, van A(msterdam), oud 21 jaren,
geassisteert met Pieter Claesz. Voordewint ende Neeltie Jacobs haer vader ende
moeder, woont op de Binnenkant".
10)Zie uitvoerig Jaarboek Amstelodamum 1934, blz. 90 e.v.
11)„De saeck van haer man was daer, die most blijven alsse was", zei Trijn tegen
het college der Doopsgezinde dienaren. T.a.p. is door mij ten onrechte ondersteld,
dat de onaangenaamheden het gevolg zouden zijn van het feit, dat Trijn tot de
Collegianten behoorde. Het bewuste portret van Rembrandt dateert van 1657.
Ook toen zal zij nog wel kwade vrienden met Naar man zijn geweest, zoodat wij naar
een portret van Rooleeuw door Rembrandt niet behoeven te zoeken.
12)Volgens Prof. Ritter was de bruid vermoedelijk een dochter van Peter Adams
ter Beehke, chirurgus en anabaptist, die 12 Sept. 1612 burger werd te Emden.
13)Huw. int. reg. van de Pui te Amsterdam (n". 689, f°. 12): Harmen van den Tempel,
van Embden ende daer wonende, laeckenkooper, sijn moeder tot Embden ende Maria
de Neufville van Amsterdam, oud 24 jaer, geassisteert met Balthasar de Neufville,
wonende in de Warmoesstraet.
dl. II, blz. 47.
16 ) De groote schouburgh der Ned. konstschilders,
15) 29 Sept. 1616 Aen Jan Theunisz. tot Embden op intres voor een jaar f 600.21 Sept. 1617 Ontfangen van Jan Thonisz. voor renten 36.3 Jan. 1619 Ontfangen van Jacob Theunisz. voor Jan Theunisz. tot Emden f 36.30 Jan. 1620 Ontfangen door Jacob Teunisz. van Jan Teunisz. van
Emden voor renten
36.22 Sept. 1622 Ontfangen van Jacob Tonissen voor zijn broeder Jan
Tonissen 708 gulden over een obligatie van 600 gl. hooft.
somme met 3 jaar intrest.
Jacob Theunisz. was c. 1569, Jan Theunisz. (Tonnys) c. 1560 te Leer in Oost-Fries.
land geboren. Zij waren zoons van Tonnys Tonnysen (Theunisz. Theunisz.), die in
1592 nog leefde, zie Oud-Holland (1934), blz. 246.
16 ) Jan Jacobsz. van Vliet (± 1582—±1668) is Doopsgezind leeraar geweest te Emden;
pacta dotalia tusschen hem en Griete, een dochter van den ouden Jan Tonnis, hadden
plaats te Emden 26 Oct. 1603. Zijn zoon Dr. Joh. a Swilda Flietuis, was geneesheer
te Leeuwarden en zwager van Lambert Jacobsz., vgl. Oud-Holland 1934, blz. 247.
17 ) Lubbert Gerritsz., Sommighe Christelycke sendt-brieven,
le dr. 1599, 2e dr. 1611, 3e dr.
Haerlem 1646, 20e en 8e brief. De 20e brief komt alleen in de 3e druk voor.

EUSEBIA

W

anneer ik de aandacht vraag voor het Eusebia.probleem,
dan is het geenszins, omdat ik de conclusies van Dr. Sterck
in twijfel trek. Allerminst. Persoonlijk ben ik de meening
toegedaan, dat deze conclusies onaanvechtbaar zijn. Indien ik het noch.
tans nuttig acht op het Eusebia-vraagstuk terug te komen, dan is het
meer om eene bijdrage te leveren ter opheldering van zekere aspecten
van het probleem, die niet aangeroerd werden door de bewijsvoering
van Dr. Sterck en evenmin door andere commentators.
Als uitgangspunt mijner beschouwingen neem ik het antwoord, dat
Tesselschade aan Barlaeus zond, antwoord „waarin zij schertsend op
den naam Eusebia waarnaar Barlaeus haar schijnt gevraagd te hebben"
zinspeelt. Dit antwoord luidt:
Mijn Heer
Naer dat ick in het diepste memory hol van Tessela gekoemen was om de
Alckmaersce Eusebia haer oordel af te eyscen zoo heeftse geantwoor met
lughtige sin
Wat wonder ist een glas geslepen naer de kunst
Doorluchticht met de gunst
Van mijn Phoeeten G.loor, en naerstich ondersoecken
Der grixce toverboecken
Dat dat vergroven kan en brengen aen den dagh
Hetgeen daer scherp in lagh
Als door een kloecken bril geslepen en gevreuen
Om. blinden Ogh te geeuen
Doch soo daer yts aen die doorluchte schijn ontbreckt
Dat is dat hij te klaer mijn Hooft orakels spreckt.
Naer de pannekoeck dagen salse het panegyricus oordel vellen soo se mij
beloofde, siet hier nevens UE. begeerte voldaen op mijn dochter Maria
Krombalghs die het ingelijde sonnet geschreven heeft, sijt hertelijck gegroet
van UE. gesonde vriendinnen
Tesselschade en Maria Krombalchs
Dat de zin van dit kattebelletje, zooals Dr. Sterck schrijft in zijn
„Oorkonden over Vondel en zijn kring" bl. 180, nog niet voldoende is
verklaard, beaam. ik ten volle, te meer waar ik de meening ben toege.
daan, dat dit briefje uiterst belangrijk is voor de verklaring van het
Eusebia.probleem en tevens voor het peilen van een der fundamenteele
aspecten van Vondels denkleven.
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De omstandigheden die wellicht aanleiding gaven tot het zenden van
het bewuste briefje kan ik buiten beschouwing laten. Waarom zou
Tesselschade het niet geschreven hebben na ontvangst van een bril
voor Naar zieke oog? lk zie geen reden om deze veronderstelling in
twijfel te trekken, ook al omdat er gezinspeeld wordt op een glas en
op een kloecken bril om blinden oog te geven. Wel verschil ik van
meening waar het betreft Dr. Stercks daarop volgende verklaring:
„ . . . maar die bril was ook doorluchtigd . . . met een naarstig onder.
zoeken van grieksche tooverboeken. Zou dit geen verband houden —
zoo schrijft Dr. Sterck — met den even vroeger vermelden Griekschen
naam Eusebia, die zoo vol geheimzinnigheid was, dat hij wel aan een
tooverboek scheen ontleend?" Ten deele wel, maar nog is de natuur
van het verband niet verduidelijkt. Het gaat bier niet om een geheimzinnigheid zonder meer en om niet nader gepreciseerde tooverboeken,
maar om Grieksche tooverboeken, die in verband staan met ,Eusebia'.
Welnu de Grieksche tooverboeken, waar de theorie der Eusebia breed.
voerig wordt uiteengezet, en waar de naam Eusebia en zijn beteekenis
telkens en telkens voorkomen, zijn de in de zeventiende eeuw ook in
Nederland veel gelezen Hermetische boeken, die algemeen als de
Grieksche tooverboeken bekend stonden. De Eusebia-leer komt voor in
het vijfde boek der Hermetische geschriften. Toespelingen en verwij.
zingen komen ook veelvuldig voor in de andere bestanddeelen van het
„Corpus Hermeticum" nl. in de Stobaei Hermetica (Exc. II, b), in de
Asclepius (IE). Ook in Hermetische citaten bij Lactantius (Div. Inst.
II. 15; V 6.) „Eusebiae gnosis estin tou theou". Deze aanduiding der
Hermetische tooverboeken door Tesselscha wordt nog gepreciseerd
door het laatste vers van het gedicht:
Dat is dat hij te klaar mijn Hooft orakels spreekt.
In de uitgave der Hermetische geschriften door Fr. Patrizzi (Pa.
tricius) te Ferrara (1591) treft men een voorrede aan waarin de be.
teekenis van het woord ,Hooft' in Hermetischen zin wordt vastgelegd.
De tekst van Patrizzi luidt aldus:
1. Dat Hermes Trimegistus, zij gheweest een seer wijs man bij de Egypte.
naars sulckx hebben veel en voortreffelijcke lieden al voor hondert jaren ge.
looft.
2. Den eersten, naar soo veel hondert jaren is Io. Goropius Becanus den
welcken sich heeft onderwonnen voor te geven, dat desen Hermes gansch
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geenen mensch en zij gheweest: en heeft oock daartoe ghearbeyt sulckx an.
dere mede te overstemmen, met seer veele sinrijcke en geleerde argumenten.
3. De welcke alt samen zijn hangende aan den naam. Theuti: welcks woords
oorspronckelijcke Derivatie hij van Met en Hoot neemt: 't welck in sijne
Cimmerische spraack (die men uit de Cinunerische duysternis, eerst nieuwe.
lijkx, heeft voortghetoogen) sooveel als Hooft soude ghenaamt sijn, 't welck
oock even, gelijck hij seyt, in de Aegyptische spraack voor tijden, Thot,
Thoyt, en Theut soude ghenaamt zijn geweest.

Terugkomende op het briefje van Tesselscha en het daarin voorkomende gedicht en steunende op den zin der Hermetische geschriften
zooals zij aangeduid zijn, en vooral op het tiende boek, waar gehandeld
wordt over de Visie van God en Zijne aanwezigheid als onzichtbaar
alles doordringend licht, meen ik dat de zin van het gedicht en het antwoord is: Hoe wonderlijk is een glas (inzicht) dat uitgaande van de
Hermetische wijsheid (de Grieksche tooverboeken) dienst moet doen
om te vergroven de kennis en aldus waant aan den dag te brengen het
onzichtbare licht dat het oog der blinden geneest. Indien er iets aan dat
glas (inzicht) ontbreekt dan is het dat het te klaar de Hernietische
orakels (Hooft orakels) verraadt. Aldus is zijn doorluchte scbijn onvolmaakt, wijl het getuigt van een onmetelijke gebrekkigheid in het weer.
spiegelen van het onzichtbaar al-doordringend licht, waaruit het ware
leven is.
De veronderstelling, dat het hier gaat om de Hermetische wijsheid,
steunt nog op het begin van Tesselschade's brief waar zij zegt:
Mijn Heer Naer dat ik in het diepste „memory hol" van Tessela ge.
—

komen was om de Alckmaersche Eusebia haar oordeel af te eyscen . . .

In de Hermetische leer is de grond van het verstand: memorie. De
hoogste trap der memorie is God. (Asclepius III, 29, 30). Twijfel omtrent
de Hermetische instelling van Tesselscha lijkt mij aldus uitgesloten.
Uit het gebruik en de toepassing van den naam Eusebia ook aan andere
vrouwen (Le Sterck: Oorkonden over Vondel en zijn kring, p. 185)
leid ik af, dat de naam Eusebia gegeven werd in het algemeen aan de
vrouwen, die de Herm.etische leer waren toegedaan, en zoo werd
Tesselschade genoemd de „Alkmaarsche Eusebia".
Dat de Hermetische leer zeer verspreid was in die dagen blijkt onder
meer uit de Nederlandsche vertaling dezer Grieksche tooverboeken,
die verscheen in 1643 te Amsterdam. De excerpten der inleiding van
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Fr. Patrizzi, die door mij zijn aangehaald, komen er in voor. De titel.
bladzijde der vertaling luidt als volgt:
Sesthien Boecken van den voortreffelijcken Ouden Philosoop Hermes
Tris-Megistus Met groote naarstigheyt, uyt het Griekckx ghebracht in ons
Nederduytsch: en, in Versen afgedeelt, nevens veel Annotatien en verklaringen
tot grondiger begrijp, des Autheurs sin. Met eene schoone Voorrede, uyt het
Latijn van Franciscus Patricius. In de welcke hij bewijst dat desen grooten
Philosooph heeft gebloeijt voor Mo.yses. En eene na-rede aen den Leser;
tot naarder consideratie van de Waardye en outheydt des Autheurs Boecken
(Vignet) t'Amsterdam, Ghedruckt bij Nicolaes van Ravesteyn. Voor Ysbrant
Rijvertsz. in den Isel, in 't Taeffelboeck Anno 1643.

Ook Vondel spreekt op verschillende plaatsen zijner Bespiegelingen
over Hermes Trismegistos en wel met zeer grooten lof. Zijne leerstel.
lingen worden aangehaald en hunne oorspronkelijke zuiverheid door
Vondel verdedigd. Het slot van het vierde boek is het onweerlegbaar
bewijs van Vondels vereering voor den grooten wijsgeer, de laatste
verzen van dit vierde boek zijn een samenvatting van de Herrnetische
leer over het gemoed (12de en 13de boek). Ook in het tweede boek der
Bespiegelingen zijn er bij de beschrijving van Gods eigenschappen
meerdere plaatsen naar de Hermetische leer, die door Vondel, althans
in de jaren waarin hij de Bespiegelingen dichtte voor orthodox werd
gehouden. Dit brengt ons tot de kapitale vraag — kapitaal althans in
verhouding tot den zin der Eusebia-opvatting in de Opdracht die de
Peter en Pauwels voorafgaat —: hoe stond Vondel tegenover de Eusebialeer zooals zij door Tesselschade werd aangehangen? Uit de opdracht
blijkt, dat Vondel zich van deze opvatting der Eusebia afwendt, er
afscheid van neemt. Dit blijkt uit de verzen:
Eusebia, nu treck, op Godts bazuinen
Met mij niet om den Jerichooschen muur . . .

dat wil zeggen: wendt u af van de heidensche beschouwingen, waarvan
de heidensche stad Jericho het zinnebeeld is. Dit blijkt ook nog uit de
verzen:
Eusebia laat los, gij treckt mij neder
Die reede al uit den damp der wereld was . . .

Als tegenvoeter dezer heidensche pietas nog aangehangen door de
reeds katholiseerende Tesselschade stelt Vondel de christelijke Gods.
vrucht, de vereering der martelaren. Deze tegenstelling berust op geen
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willekeur, maar op een tekst der Civitas Dei, waar Augustinus dezelfde
tegenstelling tusschen de heidensche.hermetische. en christelijke pietas
maakt. Men vindt dit merkwaardig getuigenis in het achtste boek der
Civitas Dei, waar Augustinus breedvoerig de leer van Hermes Trimegistos onderzoekt en Naar bestrijdt. Belangrijk voor mijne beschouwingen en voor de juiste waardeering van Vondels Peter en Pauwels is het
feit, dat Augustinus in het bizonder Hermes Trimegistos aanvalt op
de rol en de beteekenis van duivelen en afgoden. Men leze Augustinus'
breedvoerige beschouwingen in hoofdstuk XXVI van gemeld boek.
Hermes Trimegistos, zoo schrijft Augustinus, is bedroefd, omdat hij
voorziet, dat er een dag zal komen, waarop al de instellingen van dwa.
ling, ongeloof en haat tegen den waren Godsdienst in Egypte zullen
verdwijnen. Over de reden dezer droefheid zegt Augustinus: „Sed hoc
videtur dolere, quod memoriae martyr= nostrorum templis eorum delu.
brisque succederent." In dezen tekst van Augustinus zie ik het uit.
gangspunt voor Vondels tegenstelling en tevens de reden van de plaat.
sing der opdracht aan Eusebia vlak voor het optreden van Simon de
Toovenaar en Elymas, die opstijgen van 's afgronts stoel. Aldus is de
Eusebia opdracht een integreerend deel van het dramatisch gebeuren
en onafscheidbaar van de tragedie. In hare tegenstelling is zij een fundamenteel element voor het begrijpen van het groote gebeuren in Von.
dels zieleleven. Dat Vondel, op lateren leeftijd, zijne beoordeeling van
de Hermetische leer zal herzien en wijzen op het feit dat „de bloem der
wijsheid uitgezogen bij de spin, veranderde in venijn, door averechts
misduiden" doet niets ter zake en is van geen beteekenis voor dit moment van zijn bestaan. Het is wel belangrijk in een ander verband,
nl. voor de oecumenische wending van zijn geest, die in geniale schou.
wing optrad voor de universaliteit der christelijke openbaring en voor
de eenheid aller geslachten in die waarheid. De behandeling van dit
vraagstuk past echter in de raming van een ander werk.
Bloemendaal
DR. JOS. VANDERVELDEN

WINTERBEER EN WINTERBIJL
et is mijn bedoeling hier enkele composita met winter als eerste
lid te bespreken, waar winter voor Vondel niet, althans niet
in de eerste plaats of alleen, tijdsaanduiding is, maar een duidelijk affectieve betekenis heeft. Ik heb daartoe uitgekozen de woorden:
winterbuy, winterlucht, winterhoek, winterbeer en winterba
En het is mij vooral
om de twee laatste te doen; zij zijn m.i. tot dusver niet voldoende
verklaard. Mijn materiaal met betrekking tot de eerste woorden heb
ilc uitsluitend gezocht uit Vondels Vergilius-vertalingen. Vondel is,
meen ik, mede door het Latijn vertrouwd geraakt met de ruimere betekenis van winter.
Winterbuy vindt men enkele malen in de Vergilius-vertalingen ter
vertaling van hiems, hiemes. Het Lat. hiems heeft naast de oorspronkelijke betekenis van winter ook die van stormachtig, guur weer, een be.
grijpelijke betekenisovergang. In het eerste der Lantgedichten spreekt
Vondel van een winterbuy die het rijpe koren te velde vernietigt (zie W.B.uitgave VI, 204; Georgica I, vs. 321); de poizie-vertaling heeft hier
winterlucht. In Lantgedichten (W.B., VI, 244 en 245) vindt men eveneens
winterbuy, ter vertaling van hiemes (Georgica II, 293). Elders (W.B.,
"VI, 424 en 766 = Vergilius' Aen. II, vs. 111 en VII, vs. 214) vertaalt
Vondel hiems door „storm en onweder" (slecht weer). Men mag aan.
nemen dat het eerste lid van winterbuy moet suggereren het begrip:
stormachtig, guur; op dezelfde wijze als in een vliegende Noortsche buy
(VV.B. VI, 362 = Aen. I, vs. 106), d'eerste Noortsche buye (VI, 571 = Aen.
IV, vs. 310), ter vertaling van het Latijnse aquilo, ook niet het geogra.
phisch begrip overheerst, maar — in overeenstemming met de secun.
daire betekenis van Lat. aquilo — het barre, onstuimige. Op deze
affectieve betekenis van Noortsch bij Vondel heb ik al eens terloops
gewezen in een artikel dat men kan vinden in de Vondelkroniek VII,
blz. 1 vlg. Het woord winterhoek (streek met een guur klimaat) gebruikt
Vondel in Lantged. (W.B. "VI, 231).
In al deze woorden heeft dus winter een sterk affectieve betekenis,
ongeveer op dezelfde wijze als wij dat ten slotte ook kennen, wanneer
wij b.v. van een gure Aprilmaand zeggen: het blijft maar_winterweer,
wat een winterkou.
Voor ik kom tot winterbeer, moet ik even overspringen van Vondels
taal naar het Fries, waar het woord winterbearch (wintervarken) in
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left. zin betekent overjarig zwijn, een varken dat in de winter buiten
heeft gelopen en gehard is tegen ruw en koud weer. Figuurlijk wordt
het o.a. zo gebruikt: dy faem (meisje), jonge is in winterbearch; d.w.z.
ziet er stoer en stevig uit, is bestand tegen een moeilijk leven. Zo kennen wij een doorgewinterde (overgewinterde) kerel, iemand die een hard
leven achter zich heeft en tegen een stootje kan, voor Been klein geruchtje
vervaard is.
Van hieruit zou ik de woorden winterbeer en winterbijl willen benaderen.
In de Joseph in Dothan, 1582, laat Ruben de wanhopige vader Jacob
uitroepen:
,Gaat roept een'winterbeer en tiger uit het bosch,
Dat zij den vader oock, gelijck den zoon, verslinden.'

In de commentaar wordt bij winterbeer aangetekend: „Waarschijnlijk
een uitgehongerde beer". lk mag die verklaring niet geheel verwerpen,
maar toch meen ik, dat de waarde van Vondels winterbeer beter wordt
begrepen uit de hier voorafgaande beschouwingen. Het affectieve element
winter zal bier in de eerste plaats de gedachte moeten wekken aan vervaarlijkheid, gedrochtelijkheid. Waarschijnlijk heeft tiger, dat in het
zeventiende-eeuws naast het gediphthongeerde tijger bestaat, ook zich
ten opzichte van tijger zo gedifferentieerd,dat tiger meer gevoelswaarde
heeft, tijger in de eerste plaats wel de neutrale benaming is.
En nu ten slotte het meest interessante woord van de collectie:
winterbijl. lk haal hier aan Maeghden, vs. 922-924 (W.B., III, 750).
De bloedmuil zwoer met tack en wortel uit te roien,
En met zijn winterbijl te slechten, vlak als slijck,
Dit doornen bosch, hetwelck den Roomschen tot een wijck,
En oorloghszetel streckt.

Zou men winterbijl hier niet het best kunnen weergeven door felle,
ongenadige bijl? De commentator in de W.B.-uitgave acht het woord
niet duidelijk, maar verwijst naar Noorman (Attila) in vs. 929. Inderr
daad kan er verband bestaan tussen beide woorden. Men kan niet met
zekerheid de gedachtengang reconstrueren, die Vondel geleid heeft
tot de keuze van zijn woord, maar een element of motief dat daarbij
een rol heeft gespeeld, meen ik hier in het licht te hebben gesteld.
Bekend is, vooral sedert de diepgaande studie van Dr. J. D. Meer.
waldt in Tijdschrift 57 (Het persoonlijk element in Vondels vertalingen
van de Griekse tragici), Vondels neiging om het huiveringwekkende
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te accentueren. Uit die „Senecaanse tendentie" is winterbijl geboren;
in diezelfde sfeer ligt het woord keribijl, waarop Michels in W.B., VII,
bl. 641 (noot 597) de aandacht vestigt.
Het treurspel Maeghden is wel veel vroeger dan Vondels Vergilius.
vertaling, maar de Vergiliaanse inslag had hij ook toen reeds. Die komt
al spoedig en herhaaldelijk boven. Wat de Maeghden betreft mag ik
hier wijzen op de beschrijving van de nachtelijke overval der Keule.
naren op het kamp der belegeraars (vs. 1383). Hier is duidelijk invloed
te bespeuren van Aen. IX, van de episode die de nachtaanval van Nisus
en Euryalus schildert op het legerkamp van de vijand (zie W.B., VI,
bl. 906 vlg.) Met deze — mogelijk overbodige — toegift kan ik mijn
opmerkingen over winter.composita bij Vondel besluiten.
A. A. VERDENIUS
NASCHRIFT:
Voor wat „winterbir van Maeghden vs. 923 betreft, herinneren wij
aan „de Gotsche bijl" van Olijftack aan Gustaaf Adolf (1632), waar.
mee Vondel, bij alle deferentie voor den Zweedschen (Gotschen) ko.
ning, toch ook op de ongunstige beteekenis van barbaarsch schijnt te
zinspelen, wat weer de door Prof. Verdenius omschreven beteekenis
van „winterbijl" als „felle, ongenadige bir naderbij komt. RED.

HET REGISTER VAN DE VONDELKRONIEK. — Na onze vorige
voorloopige mededeelingen kunnen wij thans berichten, dat het Register
op de tien eerste Jaargangen van ons tijdschrift zoo goed als gereed is.
Het is 60 bladzijden groot en bevat de rubrieken: I. Alphabetisch re.
gister van de medewerkers; Systematisch register: 1. Vondels leven,
2. Vondels persoonlijkheid, 3. Vondels werken, 4. Varia; Alpha.
betisch register van de besproken of aangehaalde werken van Vondel;
TV. Alphabetisch personenregister; V. Alphabetisch register van de
besproken boeken over Vondel; VI. Alphabetisch register van de bij.
lagen (platen en muziek).
Den prijs hebben wij iets hooger moeten zetten dan wij aanvankelijk
dachten, nl. f 2,50 franco als drukwerk. De exemplaren zijn uitsluitend
bij de Redactie, Driehuizerweg 145 Nijmegen, te verkiijgen.
REDACTIE
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D. B. D. L B. — Als eerste nummer
vermeldt Unger in zijn Vondel•
bibliographic de „Verscheide Ge•
dichten . . . Verzamelt door D. B.
D. L. B." Dit werkje verscheen in
1644 met het uitvoerig adres „t'Aem•
steldam, Gedrukt by Iacob Lescaille.
Voor Ioost Hartgers, Boekverkooper
in de Gasthuissteeg, in de Boek•
winkel". In den loop der jaren zijn
reeds meermalen pogingen onder.
nomen om de beteekenis van de
initialen, die den verzamelaar aan•
duiden, te achterhalen. In Vkr. VII,
171, heeft L. C. Michels deze inter•
pretaties alle nogeens de revue
laten passeeren en als onhoudbaar
afgrAvezen. De vraag is dus nog aitijd:
wie heeft (hebben) Vondels Ver•
scheide Gedichten verzameld?
Het op de Universiteits•Bibliotheek
te Leiden bewaarde exemplaar is
in een band samengebonden met
„I. V. Vondels Poesy, Ofte Verscheide
Gedichten. Het tweede Deel" (Unger
nr. 2). Deze ittatste bundel, in 1647
verschenen met bet adres „Tot
Schiedam, Gedruckt voor den Au•
theur", heeft een „Voor•reden", ge•
teekend: P. En daar D. B. D. L B.
in het voorwoord van de Verscheide
Gedichten een tweede deel in het
vooruitzicht stelde en op goede gron•
den is aangetoond, dat achter P de
Vondel•biograaf Geeraert Brandt
schuilging, heeft men klaarblijkelijk
gemeend, dat ook de Verscheide
Gedichten door Brandt verzameld
moeten zijn. De Catalogus wijst hem
althans als de verzamelaar aan, al
zegt hij er niet bij, hoe in dat geval
de initialen dienen te worden aange•

vuld. Uit niets blijkt evenwel, dat in
het deel van Brandt het beloofde
tweede deel moet worden gezien.
Aannemelijker komt het mij dan ook
voor te meenen, dat Brandt in het
voorwoord van de Verscheide Ge•
dichten een gereede aanleiding vond
om eventueele speurders naar den
samensteller van de bundel „Poesy"
op een dwaalspoor te brengen. Ik
geloof daarom, dat ook deze oplossing
met een gerust hart terzijde mag
worden gesteld, vooral . . . omdat
Vondel zelf feitelijk de oplossing aan
de hand heeft gedaan.
In een brief van 16 Sept. 1644
schreef Vondel aan Constantijn Huy
gens o.m.: „Nu hebben zommige
liefhebbers en Mecenaten der Ne•
derlantse Poesye myne kleine ver•
stroide gedichten by een versamelt
en doen drucken". Deze woorden
zijn tekstcritisch onderzocht als gold
het bier een diplomatiek stuk van
den allereersten rang, waarin elk
woord zijn bijzondere waarde heeft.
Men heeft er uit afgeleid, dat meer•
dere verzamelaars aan het werk moe•
ten zijn geweest. Nu zullen onge•
twijfeld verschillende „liefhebbers
en mecenaten", de 66n een gedicht,
de ander wat geld hebben bijgedra•
gen, opdat de begeerde uitgave tot
stand kon worden gebracht. Al die
bijdragen zullen echter tenslotte in
een hand gekomen zijn nl. van den
man, die zich uiteindelijk met het
persklaar makers van het ms. en het
verleenen van de drukopdracht zal
hebben belast. En wie dat was, is
door Vondel niet onduidelijk te
kennen gegeven in den brief „aen
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zijnen afwezenden Vrient" van 3
Maart 1644 (Verscheide Gedichten,
p. 405). Daarin komt de volgende
passage voor: „doch nu uit U ver.
nemende, hoe Hartgers op het sterck
aanhouden eeniger Moecenaten en
beminderen der Nederduitsche Poe.
zye, gezint is mijn verstroide ge.
dichten, by een te zam.elen". De
boekverkooper Joost Hartgers gaat
dus klaarblijkelijk achter de geheim.
zinnige letters schuil.
In sommige uitgaven van Vondels
gedichten staan voorberichten afge.
drukt van „De(n) Drukker aan den
Leezer" (Unger, nrs. 2 en 7) of van
„De Boekverkooper Aen den Lezer"
(Unger, nr. 18). In aansluiting op
deze wijze om zich bij den lezer aan
te dienen zou ik als verklaring der
boven aangeduide letters willen voor.
stellen: (Verzam.elt door) Den Boek.
verkooper Deser Lieder.Bondel.
Delft
MR. J. J. A. LUCAS
VONDELS VROOMHEIDSPOE.
ZJE. Een verschijnsel, dat in de
ontwikkeling van Vondels bekend.
wording bij steeds breeder kringen
onze opmerkzaamheid verdient, is
de tegenwoordige verspreiding van
zijn vroomheidspoizie. Reeds ge.
ruimen tijd zagen wij 's dichters
devotioneele uitingen, in enkele re.
gels of zelfs in heele verzen, aange.
haald in godsdienstige boeken en
tijdschriften of op andere wijzen voor
stichtende doeleinden benut, zoowel
van protestante als van katholieke
zijde (zie bijv. Vondelkroniek, IV,
1933, bl. 93 en 94). Voor enkele jaren
herinnerden wij aan Rudolf Otto,
die, den reizang „Wie is het" citee.
rend en vertalend, de vraag stelde,
waarom dit gedicht niet in de Duit.

191

sche gezangboeken was opgenomen
(ib., V, 1934, bl. 14).
Hoezeer ten onzent de neiging in
deze richting den laatsten tijd is
toegenomen blijkt uit enkele recente
uitgaven van dit genre. De bloem.
lezing van Pater Maximilianus (1937)
vormde door haar twee rubrieken
„Het mensgeworden Woord" en „Van
en naar God" daarop al eenigszins
een Ongeveer tegelijkertijd
opende Pater Zeij de reeks „Vondel
voor allen" met de deeltjes „Jezus'
lijden beschouwd en beschreven door
Joost van den Vondel" en „Gebeden
van Vondel" (1938). Daarna poogde
het door ons bewerkte „Vondelbre.
vier" (1939) het duidelijk verlangen
in liturgisch verband te systemati.
seeren. En nu, in 1940, mogen wij
twee kleine bundels begroeten, die
allebei in dezelfde christelijke en
devotioneele richting gaan en waar
het opvallende vooral van is, dat de
eene „De lijdenslyriek van Joost van
den Vondel, verzameld en van enkele
verklaringen voorzien door H. J.
Werps, ingeleid door Roel Houwink"
(uitg. Basch en Keuning N.V., Baarn)
van gereformeerden en de andere
„Bidden met Vondel, bloemlezing
uit zijn gebedspoizie, bijeengebracht
door Ad. van den Biggelaar, woord
vooraf van L. Verschuren 0.F.M."
(uitg. Het Spectrum., Utrecht) van
roomschen kant komt.
Om onze bespreking van beide
verblijdende verschijnselen met laatst
genoemden bundel te beginnen: titel
en ondertitel geven overduidelijk de
bedoeling van den verzamelaar weer
en uit enkele geestdriftige krant.
recensies zal hij gezien hebben, dat
die bedoeling begrepen en toege.
juicht is. Als een katholiek.Neder.
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landsch antwoord op de protestantsch
Duitsche vraag van Rudolf Otto
biedt hij zijn boekje minder als een
literaire bloemlezing dan als een
„kerkboek" aan, gelijk hij uitdrukke.
lijk verklaart. Niet de schoonheid van
Vondels vers, maar de vroomheid
van Vondels ziel (die intusschen el.
kander dragen en eigenlijk niet te
scheiden zijn) staat hier voorop —
tot stichting van den geloovigen
mensch hetzij thuis of in de kerk.
Men zou niet weten wat daar tegen
ingebracht kan worden. Het ligt ge.
heel in de lijn van dezen dichter, die
immers meende wat hij dichtende bad
of biddende dichtte en het strookt
volledig met den innerlijken zin van
deze ontroerende gebedspoezie. Al
lijkt dan de bescherming, die de heer
v. d. Biggelaar bij Pater Verschuren
zocht, vrijwel overbodig, toch re.
kenen wij de twee fijne en doeltref.
fende bladzijden over het „versjes
bidden" en over de stelling, dat „het
beste niet goed genoeg is in ons ver.
keer met God" een schoone winst
voor dit vriendelijke boekje. De op.
merking van den verzamelaar in zijn
lezenswaardige inleiding sluit hier.
bij aan: „Vondel heeft in verzen ge.
beden als Been ander onzer dichters,
Gezelle wellicht uitgezonderd," waar.
mee ondertusschen wel nets ten
nadeele van de waarachtige vroom.
heidspoozie van Revius, Dullaert en
zelfs van Bilderdijk gemeend zal zijn.
De keuze van de 25 gedichten en
fragmenten beantwoordt aan den
titel, wanner wij het begrip, dat de
Nederlandsche taal met „gebed"
wil uitdrukken, wat verbreeden en
er ook onder verstaan wat de Fran.
sche ascese met „oraison", „oraison
mentale" bedoelt. De Lucifer.rei bijv.
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hier betiteld met „God" (bl. 17) is
eerder een meditaite dan een gebed
in strikten zin en nogwel een meditatie in dialoogvorm: een vraag
van de eene helft der Engelen met
het antwoord van de andere helft.
Het eigenlijke gebed als lofzang tot
God zet pas in bij het „Heilig, heilig, nog eens heilig", het trisagion,
dat in deze verzameling niet achter
de Praefatie van Zang en Tegenzang
is opgenomen, maar afzonderlijk
op bl. 32. Nog duidelijker is het me.
ditatieve karakter in het reigedeelte
uit Joseph in Egypten „Sluit voor
begeerte uw graag gezicht", dat op
bl. 25 als „Ogenwacht" voorkomt en
als „meditatie" is gequalificeerd.
Een verdienste is, dat telkens sober
is aangegeven, waar en in welk ver.
band de verzen bij Vondel te vinden
zijn. Ook dat eenige woordverkla.
ringen daaraan zijn toegevoegd, heeft
zijn nut, maar dat die toelichtingen
soms in literarie critiek vervallen,
zooals op bl. 14, bewijst, dat de vers
zamelaar het idee van „kerkboek"
niet altijd in het oog heeft gehouden.
Vondels spelling — zoo verklaart
de heer v. d. Biggelaar — is „aan de
opvattingen [ !J van onze jeugd aan.
gepast" (bl. 9). Dit moet men tegen.
woordig laten passeeren, behalve
dan toch, waar de tekst van den dich.
ter wordt „aangepast" en daartoe
heeft de verzamelaar de neiging
niet altijd kunnen weerstaan. Wij
geven hier een lijstje van drukfou.
ten, onjuiste verklaringen en ver.
anderingen, welke in een volgende
editie behooren verbeterd te worden:
b1.11 betonen, lees: betomen
„ „ afgescheien, lees: afgescheiden
b1.12 Neme zijn voortgang, lees:
Neem' zijnen voortgang
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bl. 15 Jezus, lees: Jesus
bl. 17 Nog rondom, lees: Noch ronden.
Dit is heel erg, niet enkel om.
dat het als drukfout totaal den
zin bederft, maar bovendien
omdat het een „verbetering"
schijnt te willen zijn, daar
„rondom" in de noot op bl.
19 herhaald wordt.
bl. 19 euwigheid, lees: eeuwigheid
„ „ rondom, lees: ronden
„ „ motum, lees: motus
„ „ verkondigster, lees: verkondi.
ger, als verklaring van „Orakel'
„ „ ruimte, lees: grens, als verkla.
ring van „perk"
bl. 20 ik ben te klein tegenover U,
lees: Mijn gedicht blijft bene.
den den lof die U (Moeder
Gods) toekomt, als verklaring
van „Mijn note rolt te laag"
bl. 29 smeltend, lees: smeltende
„ „ teken, lees: teiken
„ „ in den nood, lees: in der nood
bl. 37 Durft kanten tegen uw beha.
gen, lees: Dud kanten tegens
uw behagen
bl. 39 verstrooiden, lees: verstrooide
„ „ in den kooi, lees: in ene kooi
„ „ Scheepvaart, lees: Scheepsvaart
bl. 43 hun waarde, lees: heur waarde
bl. 45 stoffen, lees: stoffe
„ „ zalf, lees: zalft
„ „ torkooi's, lees: torkoois
„ „ zieke, lees: zieken
„ „ den tijdelijken dank, lees: den
tijdelijken druk.
Wij wenschen den heer van den
Biggelaar bij de volgende door hem
aangekondigde bundeltjes, die wij
overigens met belangstelling te ge.
moet zien, wat scherper nauwkeurig.
heid toe.
Wat dat betreft, is de boven ge.
noemde bundel van den heer Werps
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met het puik van Vondels lijdens.
lyriek (no. 386 van de Libellen.serie)
beter geslaagd. Ook heeft het zijn
breeder bladspiegel op het andere
boekje voor, zoodat alle versregels,
ook de langste alexandrijnen, zonder
afbreking konden worden gedrukt.
Nochtans noteerden wij deze ver.
gissingen:
bl. 7 wapene, lees: wapen'
bl. 22 Jezus' pijn, lees: Jesus pijn
bl. 23 Stort mij me, lees: Stort mij
mee
27 Beschuldigt Judas: hierachter
hoort een komma
IA 28 De Hoogepriester, lees: De
Hoogepriesters
„ „ aanlacht, lees: aandacht
bl. 36 stoffe, lees: stoffen
„ „ zalf, lees: zalft.
Maar deze vlekjes nemen niet weg,
dat deze bloemlezing een even keurig
gepresenteerden als gevoelig afge.
wogen schat van dichterlijke vroom.
heid bevat. Zeven gedichten zijn het,
die rechtstreeks Jesus' lijden in aan.
grijpende aanschouwelijkheid bezin.
gen nl. Gethsemane, een fragment
uit de Altaergeheimenissen, Ecce
Homo, De Kruisberg, Hartebreker,
Kruisklacht en de Aandachtige Be.
trachting. En dit meesterlijk zevental
wordt door Vondel zelf geopend met
een kleiner maar niet minder ont.
roerend fragment uit de Altaerge.
heimenissen, en als treffende ka.
rakteristiek van den in lijden Godge.
boogzamen dichter met het Gebed
uit zijn ziekte besloten.
Geheel deze selectie en rangschik.
king komt ons voortreffelijk voor.
Een verrassing is de opname va.n de
Aandachtige Betrachting. Want al
bekent Vondel zelf, dat het een be.
werking is van een nog steeds niet
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teruggevonden Duitsch Andachts.
lied, het behoort niettemin tot zijn
diepst mystieke uitingen en werd,
voor zoover ik kon nagaan, nog nooit
in een der vele bloemlezingen uit
Vondel opgenomen. Bijna 300 vers.
regels lang, maar in een innig en
zuiver meditatief rhytlune geschre.
ven, heeft het als merkwaardige
mengeling van middeleeuwsche en
doopersche vroomheid voor den mo.
dernen lezer zijn groote bekoorlijk.
heid, ondanks de moeilijkheden, die
het hier en daar in woord of wending
meebrengt en die wel iets nadere
toelichting vereischen dan de heer
Werps geeft. Zoo beteekent op bl. 28
smijt: slaat, op bl. 34 Vertrekt: draalt
en op bl. 28 aandacht (maar er staat
„aanlacht", wat den zin volkomen
onbegrijpelijk maakt): godvruchtige
overgave. Ook sommige verzen of
versparen zullen voor velen van hen,
voor wie dit boekje gemaakt is,
zonder verklaring duister blijven.
De inleiding, welke Roel Houwink
den bundel heeft meegegeven, is als
typische uiting van Calvinistische
beeldenvrees belangrijker dan als
hulpmiddel voor het juiste begrip
van Vondels lijdenspoizie. Er wordt
een tegenstelling geconstrueerd, om
niet te zeggen geforceerd tusschen
de „sensueele en pathetische" Krui.
sigingen van Rubens en deze gedich.
ten. Daarvoor is noodig, dat de
schrijver met een reuzachtigen stap
over de door Brom, Sabbe, Verschae.
ve en andere kenners van de Barok
herhaaldelijk aangetoonde geestver.
wantschap en stijlgemeenschap van
Rubens en Vondel heenstapt. Dat het
„realisme" van onzen dichter, en
met name het realisme van deze
vaak zeer drastische passie.uitbeel.
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dingen, waar o.a. Schmidt Degener
zich aan ergerde, hem in den weg
staat, ja hem rondweg tegenspreekt,
hindert niet, want dat realisme is
„geloovig". Het realisme van Rubens
heet „ongeloovig", het is „aesthe.
tische beschouwing" en geen „ge.
tuigenis". Wat — zoo vragen wij —
blijft er dan van de heele Barokkunst
over als stijlmiddel van het XVIlde
eeuwsch Christendom? Het antwoord
moet luiden: niets; de Barokkunst
was ongeloovig. En de aartsbarok.
dichter Vondel dan? — Laat ons dit
debat maar sluiten.
M.
DE TUIN VAN AMSTERDAM. —
Wat er leeft in 't Vondelpark. Samen.
gesteld door Mr. Chr. P. van Eeghen,
Jhr. Six van Hillegom, Piet Kloppers,
H. Kleyn; met een inleiding van
Dr. W. de Vlugt. (A. j. G. Strengholt's
Uitg. Mij N.V. Amsterdam, 1939).
Dit platenboek, dat in hoofdzaak
uit een royaal aantal prachtige foto's
bestaat van de bekoorlijkste plekjes
en zaligste uurtjes in het bekende,
naar Vondel gedoopte Amsterdgun.
sche Park, werd ons vriendelijk ter
bespreking toegezonden. Over den
dichter evenwel, die er met zooveel
woorden „de patroon" van genoemd
wordt, is er, behoudens de fraaie
kiek van zijn standbeeld en een blik
op de Vondelkerk in den winter, niet
veel te vinden. Ja zelfs de aanleiding,
die in 1867 den oorspronkelijken
naam van Rij. en Wandelpark in
den huidigen deed veranderen, wordt
met geen letter aangeraakt, hoewel
het boek toch bij het 75.jarig bestaan
van de Vereeniging, die het park
aanlegde en in stand houdt, werd
uitgegeven. Burgemeester de Vlugt
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zal wel gelijk hebben, wanneer hij
verzekert, dat de geschiedenis van
het Park voor de meesten niet het
belangrijkst is.
Toch geeft de keurige bundel, in
verband met den dichter, ons eenige
korte aanteekeningen in de pen. Op
de eerste plaats over den naam:
Vondelpark. Enkele jaren na de op.
richting van het standbeeld, dat
dezen naam zoo gelukkig suggereer.
de, kwam de bekende Jan ter Gouw
in zijn Amstelodamiana (A'dam,
1874, I, bl. 30), uit naam van het
Nederlandsch taaleigen, tegen de ver.
waarloozing van de genitief-s op en
betoogde, dat alleen „Vondeispark",
met een s, door den beugel kon. Deze
grammaticale scherpzinnigheid heeft
echter de vox populi of spraakm.aken.
de gemeent niet vermogen te over.
stemmen. Iedereen zegt en schrijft
tegenwoordig „Vondelpark", zonder
5, hoewel ik mij uit mijn jeugd her.
inner, dat wij als kinderen gewoonlijk
spraken van „Vondelspark", maar
dan zoo dat de s haar karakter van
genitief-verbindingsletter geheel ver.
loren had, daar wij ze eerder bij het
woord „park" dan bij „Yonder
trokken en vrij duidelijk zeiden:
„Vondel-spark" en zelfs, met een
onbewuste neiging tot stahijm:„Spon.
del-spark". Ongetwijfeld Meld dit
verband met ons onbegrip van de
heele benaming. Enkele jaren geleden
juichten huppelende peuters elkander
toe, dat ze gingen spelen in het
„Vonkepak" en ik kreeg den indruk,
dat zij elkaar uitmuntend begrepen.
Dezelfde Jan ter Gouw deelt ook
mee, dat aanvankelijk de dichterlijke
benaming er bij het publiek niet in
wilde. Al heet het Park nu — zoo
schrijft hij,131. 159 — sedert het najaar
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1867 het Vondelspark, „toch wordt
het nog vaker het Wandelpark ge.
noemd" en sarcastisch voegt hij erbij:
„om de zeer eenvoudige reden, dat
er altijd meer lieden heengaan om te
wandelen dan om Vondel te zien,
terwij1 men ook altijd bij den kaste.
lein meer menschen vindt dan bij
't standbeeld".
Misschien om Ter Gouws typeering
recht te doen is in het bier aange.
kondigde boek zoowel de „kastelein"
— en nogwel met zijn „aanneme" —
als Vondels standbeeld fotografisch,
en uitstekend, present. De eerste
draagt zijn onmisbaar dienstblad als
embleem; op het opgeheven hoofd
van den dichter is een meeuw neer.
gestreken: vrije transpositie van het
„vrolijck vogelkijn, dat in den boom.
gaert zat". Het verbaast ons, dat in
deze met zooveel goede smaak be.
werkte uitgave, die den „twin van
Amsterdam" condom het beeld van
den bloemzuchtigen dichtervorst
weergeeft, de twee hoofdstukken
„Het Park in Proza" en „Het Park
in Beeld" niet met een derde „Het
Park in Poizie" voltooid zijn. Vondels
„Wihzangk", al is het dan voor een
Gooische hofstede geschreven, zou
bier nog beter op zijn plaats geweest
zijn dan het liedje van Hooft voor
de verdrietige Klaertje, dat de heer
Van Eeghen op bl. 9 aanhaalt met
de aanteekening, dat „niemand met
woorden ons polderlandschap schoo.
ner en speelscher heeft weergegeven."
Wij zullen hierover niet redetwisten,
maar durven meenen, dat een park
als het naar Vondel genoemde ner.
gens schilderachtiger en levendiger
is beschreven dan in zijn kwinke.
leerenden „Wihzangk", die bovendien
ten opzichte van dat park profetisch
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mag heeten. Want zijn mistroostige
vraag: „Waer groeien eicken t'Am..
sterdam?" krijgt de dichter prompt
beantwoord door de vele eiken van
zijn eigen park, die de heer H. Kleyn
in zijn kleurig stukje „Flora en Fau.
na" wel niet verm.eldde, maar die
er toch zeker zijn.
Ook over de zwanen, aan het
„peste" waarvan met voelbaar ge.
noegen herinnerd wordt en die in
eenige bijzonder mooie kiekjes zijn
afgebeeld, had gerust de poetische
glans van den „Agrippijnschen zwaan"
mogen spelen. Wel niet als „park.
decoratie", zooals een dier foto's
heet, maar als sier van Aemstels
oude grachten heeft Vondel „dat
vrolijke waterdier" gekend, bemind
en meer dan eenmaal nageschilderd.
Hoe verrukt was hij niet over zijn
fluweelen burregwal, „die krielt van
swaenen"; hoe staarden zijn oogen
vol bewondering naar een vijverkant
of rivierboord,
die wit
Van langgehalsde swaenen sit,
Die in de suyvre plassen
Haer blancke pluymen wassen . .
Ondanks deze vreemde afwezigheid
van Vondels vers bij Vondels Park
(zoo krijgt de brave Jan ter Gouw
toch nog zijn zin!) begroeten wij
„De tuin van Amsterdam," als een
zeer aantrekkelijke feestgave.
M.
DE ADAM.OPV0ERING. — Het
is treffend, dat een blad als H. de
Greeve's Lichtflitsen zijn actualiteit
zoo dynamisch verstaat, dat het ook
voor Vondels tooneelkunst belang.
stelling aan den dag legt en er pro.
paganda voor maakt. „Lichtflitsen"
— zoo heet het orgaan van „Het
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Lichtbaken" en „Het Lichtbaken" is
de titel van de radio.toespraken,
waardoor de welsprekende H. de
Greeve zich de aanhankelijklieid van
duizenden dankbare luisteraars heeft
verworven.
Vondel was - ook bekend en zeer
vertrouwd zelfs met „de Baken".
Wederkeerig mocht hij spreken van
„de gunst die ooit de Baken tot mij
droegen". Aan Magdalene Baeck
droeg hij zijn Kruisbergh op, waarvan
de laatste lichtflitsende regels aan.
sporen tot een vast Godsvertrouwen,
„dat 's nachts gelijk een Vierbaeck
scheen". Deze onwillekeurige asso.
ciaties hebben misschien den Eerw.
heer de Greeve onbewust aange.
prikkeld, om met te meer vurigheid
zijn pleidooi te voeren voor den dich.
ter van de waarheid, de vrijheid, de
schoonheid en al die geestelijke waar.
den, die de moderne idealist geregeld
bezingt door de lier van zijn micro.
foon en op de harp van zijn weekblad.
H. de Greeve heeft dezen zomer de
opvoering van Adam in Ballingschap
in het Vondelpark gezien en in het
No. van 20 Sept. 11. geeft hij zijn in.
drukken daarvan weer door den
brandspiegel van de gezichten der
met hem genietenden. Hij schrijft:
„Ik heb eens rondgekeken langs de
rijen. Daar was het inderdaad als
in het Concertgebouw bij Beet.
hovens Negende. Men zag er letterlijk
Jan en alleman. Het was niet een
elite.verzameling van bekende intel.
lectueelen, van eenige vaste schouw.
burgbezoekers, of een kleine line.
raire bent van verzenzeggers, maar,
door elkaar, zaten wij er naast elkaar
met studiemenschen, kleine nering.
doenden, kantoorpersoneel, winkel.
meisjes, typisten, groot.zaken.lui,
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priestess en leeken. De belangstelling
was niet ter wille der sensatie. Voor
zulke bezoekers is een Vondel-drama
te ernstig. Zij gaan praten en gapen
en geeuwen en rondkijken. Maar men
kon een speld hooren vallen. Met die.
pe ontroering hebben zij alien dit
spel gadegeslagen, dat zich voor hun
oogen ontwikkelde in een opvatting
die het oorspronkelijk gebeuren sterk
suggereerde. ZOO ongeveer zal het
wel in het aardsch Paradijs zijn toe.
gegaan. Menigeen ging doodstil naar
huis en kon niet spreken van ont.
roering, terwijl de tranen nog longs
de wangen liepen. Ms daar menschen
geweest zijn, voor wie Vondel een
vreemdeling was, wiens taal zij nooit
gehoord hadden, dan zijn zij vanaf
dat moment voor eeuwig toegewij.
den geworden; dan zijn voor het
eerst, maar niet voor het laatst, en
in ieder geval voor altijd hun ooren
opengegaan voor een muziek — een
taalmuziek — van welker bestaan
zij geen vermoeden hadden. Een
Vondel.vers in den mond van Willy
Hoak, van van Dalsum, van Musch,
van den Adam-vertolker, wordt een
rijpe vrucht, een voile noot, een orgel.
klank. Meteen zijn zij gewonnen
voor het Vondelstuk. Wij hopen ze
terug te zien in de Gijsbrecht en in
alle stukken die van Vondel ten
tooneele zullen gevoerd worden."
Over de Vondelprent, die dit voor
iedereen verstaanbare artikel illu.
streert, verderop een enkel woord.
Alleen wijzen wij nog even op het
door De Maasbode geprezen stuk
van A. v. D. in De Gemeenschap
van Sept. ll., waaruit een niet minder
diepe voldoening over de Amster.
damsche opvoering spreekt, ook al
vermeit het zich in een aantal be.
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merkingen, die eerder het drama dan
de vertooning raken en die de schrij.
ver zelf terecht „subtiel" noemt.
Maar de levende kracht van Vondels
treurspel en de „toepasselijkheid op
het leven" van die vertooning wordt
door hem allerminst betwist. Zijn
bedenkingen gaan minder in tegen
een eventueel tekort bij de spelers
dan tegen het gemis aan een lange
Vondeltraditie van ons tooneel, waar.
op ook wij in onze vorige of 1. de aan.
dacht vestigden. Gelijk heeft A. v. D.
waar hij schrijft: „Men wordt geen
Vondel.hoofdrol in luttele weken, al
is men een begaafd en smaakrijk
speler. Het vraagt de scholing van
geslachten, en daarenboven de intel.
ligentie van de volstrekte toewijding.
Dit voelt de toeschouwer bij iedere
opvoering opnieuw en hij hoopt, dat
uit de lofwaardige vertooningen der
laatste jaren geleidelijk een klassieke
speeltraditie zal groeien, zoodat de
teksten door de practijk doorwerkt
zijn, gelijk de tekstuitgaven werden
doorwerkt door achtereenvolgende
generaties van philologen".
Op de geciteerde uitingen van H. de
Greeve en A. v. D. leggen wij gaarne
nadruk, omdat beide schrijvers klaar.
blijkelijk uitgaan van de overtuiging
— die ook de overtuiging van Willem
Royaards was — dat Vondels drama's zonder eenigen twijfel speel
baar zijn. Zij erkennen, dat een gave
opvoering daarvan enorme moei.
lijkheden meebrengt, maar zij er.
kennen ook, dat ze mogelijk is, ja
dat ze in de laatste vertooningen van
den Adam ongeveer bereikt werd.
De Greeve geeft duidelijk weer, hoe
zulk een vertooning op het publiek
inwerkte, hoe men erdoor geboeid
was en er de ontroering van onder.
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ging. Hier is dus gebleken, hoe triom.
fant onze altijd met de ja.maars
van theoretici beredeneerde drama.
turg de gemoederen kan grijpen en
vasthouden. De heele quaestie is
alleen, dat Vondel goed gespeeld
wordt. Uit de prachtige Adam.op.
voeringen kunnen wij al verm.oeden,
wat een treurspel van Vondel zou
beteekenen, wamteer het naar de
voile 100% van zijn eischen werd
opgevoerd. Wij durven zeggen, dat
telkens wanneer een stuk van Vondel
de menschen verveelde en dus mis.
lukte, de schuld niet bij Vondel lag,
maar bij de spelers, hoe heilig zij het
mogen hebben bedoeld.
Vondels tooneelwaardigheid valt
inderdaad aannemelijker te demon.
streeren dan door de „enthousiaste
exclamaties" van Verhagen in onze
3de afl. van dit jaar, waar een schrij.
ver in De Maasbode van 8 Aug. 11.
zoo'n last van gehad heeft. Vondels
tooneelwaardigheid wordt nl. be.
wezen door de daad, dat wil zeggen:
door hem te spelen en goed te spelen,
zooals Van Dalstun en de zijnen
dezen zomer te Nijmegen en te
sterdam. hebben gedaan. Met zulke
overrompelende feiten komen we
verder dan met Van der Kuns „Han.
delingsaspecten", hoe „uitmuntend"
en „nauwkeurig realistisch" dit ten
deele anti.Vondelsch betoog dan hee.
ten mag. Vondels „impopulariteit",
dat beteekent hier: zijn onbruikbaar.
heid voor het tooneel, is zelfs door
dat aan grafieken zoo rijke proef.
schrift niet bewezen, zoolang een op.
voering als van Van Dalsum door
duizenden toeschouwers met hart en
ziel wordt geaccepteerd. Tegenover
zulk een feit zwijgt de meest logisch
geconstrueerde theorie. Hier immers
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is geen sprake van het „lyrisch
apriorisme", en hier is de „vol.
komen onbevangenheid" aanwezig,
die de schrijver van De Maasbode
resp. afwijst en opeischt voor een
oplossing van „de" quaestie, die
eigenlijk niet eens een quaestie is.
Maar ja! Wanneer wij met Vondel
zeggen moeten: „Hier staet een Mint.
geboren te genesen", dan zal er altijd
nog wel een aanhanger van den ou.
den jonckbloet overblijven. Hoe
merkwaardig blind de aangehaalde
anonymus van De Maasbode is,
blijkt pijnlijk en grappig tegelijk,
waar hij bij zijn aanprijzing van vol.
ledige onbevangenheid precies in de
dagen van Adams zomertriomfen het
axioma poneerde: „Het is een feit,
dat Shakespeare het wel, en Vondel
het niet op het tooneel uithoudt"!
M.
VONDEL LEEST VOOR . . . — De
hierboven aangehaalde geestdrift van
den Eerw. heer H. de Greeve heeft
hem zelfs tot het ontwerp van een
plaat geinspireerd, die een heele
biadzijde van hetzelfde No. der
Lichtflitsen beslaat en van dit bij.
schrift is voorzien:
„Vondel leest voor uit zijn werken,
aan zijn vrienden; dat zijn ale
Dietsers, die in hun moedertaal le.
ven, streven en denken. Aan intel.
lectueel en handarbeider, aan jong
en oud. Ook vandaag aan den dag.
Juist nu! Intusschen hebben we ge.
noeg Vondel.cultus, maar nog te
weinig wel gerichte en van bovenaf
geleide volks.cultuur. Vondel alleen
kan het niet. De Staat moet helpen."
De plaat, gesigneerd HB 40, heeft
als compositie en als teekening stellig
haar verdienste. Wij zien er den
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dichter, van boven af bestraald door
een Rembrandtieken lichtkegel, ge.
zeten te midden van een aandachtig
luisterende menigte: werklieden, bur.
germenschen en meer gegoeden, en
uit een bijbelachtige folio.band zijner
werken leest hij voor met expli.
ceerend gebaar. Deze voorstelling
zal wel niet alleen bedoeld zijn als
een synthese van de werkelijkheid,
zooals H. de Greeve bij de Adam.
opvoering ondervond en in zijn bo.
ven aangevoerd citaat beschreef,
maar wellicht ook als de projectie
van een ideale toekomst van alge.
meene belangstelling in onzen natio.
nalen dichter. Natuurlijk helpen wij
met vurigheid hopen, dat dit volop
Nederlandsch cultuur.ideaal verwer.
kelijkt worde, maar . . . wanneer wij
den Vondel van deze plaat beturen,
dan bekruipt ons een zekere vrees,
dat hier het paard achter den wagen
gespannen is.
Er bestaan genoeg portretten van
Vondel, die ons van de milde sereni.
teit van zijn uiterlijk overtuigen.
Brandt heeft die indrukken met zijn
voortreffelijk geschreven portret be.
vestigd. Waarom heeft de artist van
de Lichtffitsen dat alles voorbijge.
zien ? Waarom is hij zOtizeer van het
populaire Vondel.type afgeweken, dat
niemand bij het bekijken van deze
plaat ook maar een oogenblik aan
Vondel zal denken? Zoowel van de
kleedij als van het gezicht heeft HB
maar wat verzonnen en met hoe
weinig bekoring! Vondel was nu
eemnaal niet zoo'n zwaargewicht als
ons hier verschrikt. En evemnin
had bij den knokigen kop, het viuch.
tende voorhoo
- fd, de scherpe juk.
beenderen, het verknepen mondje en
de spin.magere handen als de plaat
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ons wil doen gelooven. Wie zou hier
Vondel uithalen? Het lijkt veeleer
op Jacob Cats of op een fanatieken
catechiseermeester. Die mag zijn
ongemoedelijk hoofd op een witten
plooikraag hebben laten rusten en
zijn machtig corpus in een met bont
gevoerden magistraatstabberd heb.
ben gehuld: de dichter.koopman
Vondel heeft zich zulke weeldekleeren
nimm.er veroorloofd. Hij was tevre.
den met den platten kraag en den
serge mantel van den burgerman,
„teffens nedrigh en deftig", zegt zijn
levensbeschrijver, die hem goed ge.
kend heeft.
Wanneer H. de Greeve zijn petillant
weekblad nog eens met Vondels bed.
tenis wil sieren, wenschen wij hem
een teekenaar toe, die eenigszins op
de hoogte staat van zijn eigen typeer.
kracht. M.
PETRUS DE LA FAILLE OF
JOOST VAN DEN VONDEL? —
Het is voldoende bekend, dat in het
Antwerpen der XVIlle eeuw vele
leden van het St. Lucasgilde zich
bezig hielden met de verspreiding
van talrijke oude gravures, die spe.
ciaal als devotiemprentjes gezocht
waren (Vgl. A. Spamer: Das kleine
Andachtsbild; Miinchen 1930, bl. 137
vv.) Een heel leger „meesters" be.
ijverde zich in het copieeren der
prentjes van Galle, van Merlen en
andere XVIle eeuwse plaatsnijders.
Gewoonlijk echter gaven die vrij.
moedige copiisten hun origineelen
in spiegelbeeld weer, zonder eenige
pieteit, met slordige routine en alleen
om geld te verdienen.
Minder bekend wellicht is het feit,
dat ook de bekende fraaie Vondel.
gravure van Jan Lievensz. aan dit
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Antwerps bedrijf is ten offer gevallen.
De uitdrukking is niet te sterk, want
het produkt, dat na bewerking van
Lievensz' prent het atelier van Jan
Frans Aerts verliet, pretendeert niet
eens meer een portret van Vondel te
zijn. Het was bestemd als titelprent
van een boekje, waarin de bekeer.
ling Petrus de la Faille, voorheen
predikant te Koudekerk, zich over
zijn geloofsverandering verantwoord.
de en dat in 1628 te Leuven versche.
nen en in 1644 herdrukt was. Zoo
lezenswaardig scheen deze apologie,
dat de Antwerpenaar P. J. Parijs
„Boekdrukker ende Verkooper, op
den hoek van de Koe.poort.brugge
ende Swerte-Susters-straat" het in
1764 nogmaals ter perse legde met de
speculatieve toevoeging van de la
Faille's portret, van wien hem ech.
ter geen portret ter beschikking
stond. Maar de slimme zakenman
wist daar raad op. Hij speelde zijn
graveur Aerts het bedoelde Vondel.
portret van Lievensz. in handen.
Aerts sneed de naar rechts gewende
figuur slafelijk na, zoodat de afdruk
een spiegelbeeld moest geven en hij
deed het, met behoud van de uiter.
lijke gelijkenis, grof en zonder eenige
charme. Het resultaat was niets
anders dan een jammerlijke vex-.
minking van Lievensz.' innemende
beeltenis. Brutaal wend eronder ge.
graveerd: „Bekeering van P. de la
Faille eertijds Predikant in Coude
Kerke. I. F. Aerts sc."
Klaarblijkelijk is hier geprofiteerd
van de omstandigheid, dat Vondels
beeld in het XVIIIe eeuwse Vlaan.
deren nog minder bekend was dan
Vondels werk. Wellicht hebben de
Antwerpse uitgever en zijn artist
gedacht, dat Petrus de la Faille in
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elk geval door zijn overgang tot de
katholieke Kerk op Vondel geleek
en dat hi; bovendien als 's dichters
tijdgenoot door zijn kleeding wel veel
op hem geleken zal hebben. Overi.
gens wisten zij, dat als de koopers
maar een prentje zagen, zij zich om
de authenticiteit even weinig be.
kommerden als om de vera effigies.
C. N.
VONDEL EN PATER LAURENSZ.
— In zijn onlangs verschenen Schets
van de geschiedenis der Jezuleten in
Nederland (Nijmegen, 1940) spreekt
Pater F. van Hoeck een paar keen
terloops over Vondel in zijn verhou.
ding tot de Societeit. Nieuws vinden
wij daar niet. Voor de quaestie der
historische waarde van de bekende
Litterae Annuae, „waarover — heet
het kleurloos op bl. 402 — in ons
land nog al veel getwist is," wordt
geen latere literatuur aangegeven
dan Onze Wachter van 1885 en de
Studien van 1886. Toch is er de laatste
halve eeuw nog wel eens over nage.
kaart, bijv. door Gerard Brom in
Vondels Bekering (1907), bl. LII;
door Dr. H. H. Knippenberg in zijn
hock over Reyer Anslo (1913), bl.
205; en door de Vondelkroniek, III
(1932), M. 1 en X (1939), bl. 125 vv.
en bl. 188.
Over den bekeeringsarbeid der
Jezuleten in ons land deelt de Schrij.
ver op bl. 170 uit dezelfde Litterae
van 1612 mee, dat door een pater
300, door een anderen 200 Doops.
gezinden tot de Moederkerk werden
teruggebracht. De namen dier paters
staan er evenmin bij vermeld als de
plaatsen en de jaartallen der be.
keeringen (het zal een globale schat.
Ling zijn, waarbij het op dergelijke
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bijzonderheden niet aankomt), maEuonmiddellijk daarna wordt onze weet.
gierigheid toch bij andere gevallen
bevredigd. Zoo stelt Pater van Hoeck
op bl. 171 vast: „Als pastoor van den
Krijtberg heeft Petrus Laurensz zeer
veel bijgedragen tot den overgang
van Joost van den Vondel".
Het is niet zoozeer, om deze, on.
danks het indrukwekkende „zeer
veel", toch vrij nevelachtige historie.
schrijverij te betwisten, dat wij deze
zinsnede aanhalen, maEu- wel om de
wijze, waarop de Schrijver zich, aEtn
den voet der bladzijde, van de auto.
riteiten bedient, die hij voor zijn ver.
zekering aansprakelijk stelt. Deze
autoriteiten zijn Pater H. J. Allard S.J.
met zijn pleidooi in Studien van
1885 ten gunste van den door hem als
bekeerder van den dichter opge.
voerden Pater Petrus Laurensz, en
ten tweede: „Brom, Vondels Be.
keering". Pater van Hoeck heeft het
overbodig geacht, dit breede gebaar
naar de dissertatie van ruim dertig
jaar geleden met de opgave van een
bladzijde te specificeeren, maar hij
kan niet anders bedoeld hebben dan
bl. LH, waar Pater Laurensz als
bekeerder van Vondel inderdaad ter
sprake komt. Aileen zegt Brom daar
of ergens anders geen woord over
het „zeer veel", dat deze Jezulet tot
's dichters overgang zou hebben „bij.
gedragen". Brom betoogt integen.
deel, dat Laurensz niets heeft bijge.
dragen, dat hij heelemaal buiten de
zaak stond. Imm.ers, na de meening
van Schaepman te hebben weerge.
geven, zegt Brom letterlijk: „De
Jezulet, die hij (Schaepman) verder
in 't spel betrekt, is Pater van Tey.
lingen, geen Laurentius, niet alleen
omdat van Teylingen zo veel en innig,

201

Laurentius nooit bezongen is door
Vondel . . ." En verder (bl. LIU):
„Heeft Vondel van 't Begijnhof uit
een geestelijke leider gezocht onder
de Jezuleten, dan was 't zijn vriend
Van Teylingen en niet die vreemde
Laurentius. Dat klopt des te sterker,
omdat Laurentius enkel op de prop.
pen is gekomen uit wanhoop . . ."
En ten slotte gewaagt Brom van
„de hopeloze hypothese van Lau.
rentius als bekeerder van Vondel".
Waaruit nu blijken moet, dat volgens
Brom de Pater zoo veel tot dien
overgang heeft bijgedragen, ontgaat
mij. Ook in Broms latere uitingen
over deze vermaarde quaestie is
geen schaduw van die opvatting te
vinden. Zoowel in het artikel over
Vondel en de Jezuleten in de Stu.
dien van 1934 als in Vondels Geloof
van 1935 zien we Pater Laurentius
niet eens meer genoemd en telkens
Pastoor Marius als Vondels be.
keerder aangewezen. M.
WAEYER EN MARIUS. — Het
dagblad „De Tijd" van 22 Sept. 1940
bevat een interessant artikel over
pastoor Arent Waeyer, leerling van
Leonardus Marius, den Begijnhof.
rector te Amsterdam, die zulk een
groot aandeel had in den terugkeer
van Vondel tot de Moederkerk. _
W. Bl.
HET BEICEERINGSJAAR. — Weer
verschenen twee artikelen over dit
nog steeds niet uitgevochten punt.
Het eerste in de Verslagen en Mede.
deelingen van de Kon. Vlaamsche
Academie voor Taal. en Letterkunde,
April 1940, bl. 255.261; „Vondels be.
keeringsjaar" door Prof. J. Salsmans
S.J. Zijn conclusie luidt: „Zou het on.
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bezonnen zijn te besluiten, dat er min.
stens een degelijke waarschijnlijk.
heid bestaat voor 1641 als bekeeringsjaar? Dat de beweegreden voor 1639
zekere waarde hebben, ontkennen wij
geenszins. Maar het lijkt ons onweten.
schappelijk de zaak als uitgemaakt
ten gunste van het jaartal 1639 voor
te stellen".
Het tweede artikel plaatste Pater
W. M. Frijns S.M.M. in Studia Catho.
lica van Juli-Sept. 1940, bl. 287.306
onder den vraag-titel: „Bekeerde
Vondel zich in 1639?" Zijn conclusie
luidt: „Vooralsnog lijkt 't niet be.
wezen, dat Vondel zich in 1639 be.
keerde; er zijn argumenten die voor
1642 pleiten."
Wij hopen stellig op deze studies
terug te komen.
VONDEL EN DE JODEN. — In
Hoofdstuk V van de onlangs ver.
schenen Geschiedenis der Joden in
Nederland (Amsterdam, 1940) be.
handelt de beer N. Bovenkerk drs.
„Nederlandsche schrijvers tijdens de
Republiek over de Joden", bl. 714771. Wij citeeren daaruit:
„De Joden waren in het sociaal en
cultureel leven der zeventiende.eeuw.
se Republiek een in menig opzicht
belangrijk, en, door zijn gepronon.
ceerde eigenaard, stellig een opval.
lend element. En ondanks dat: daar
waar we in de eerste plaats de weer.
spiegeling van dit alles verwachten
zouden, in de omvangrijke en veel.
zijdige literatuur, die de „gouden"
eeuw ons heeft nagelaten — daar
blijkt omtrent de zeventiende-eeuwse
Joden zo goed als niets aan te treffen.
De gestalten der Joden uit het Oude
Testament, die ontmoeten we keer
op keer; de Joodse medeburgers uit
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de eigen tijd en omgeving heeft men
blijkbaar eenvoudig niet gezien; al.
thans er wordt vrijwel niet over
hen gesproken en nagedacht. Neem
het oeuvre van onze drie grootste
zeventiende-eeuwse schrijvers, van
Vondel, Hooft, Breeroo; alle drie
rasechte Amsterdammers, alle drie
auteurs ook, in wier werk de schilde.
ring van het Amsterdamsche leven
van de tijd, van hoog tot laag, in al
zijn geledingen een zeer grote plaats
inneemt — en de Amsterdamse
Joden zult ge bij hen vergeefs zoeken.
Wel typisch is in dit verband een
artikel, dat het Nieuw Israelitisch
Weekblad in 1937, het jaar van de
Vondelherdenking, wijdde aan „Vona
del en de Joden" — immers heel het
artikel kon toch eigenlijk niet antlers
doen dan de vraag stellen en trachten
te beantwoorden: „hoe komt het toch,
dat Vondel feitelijk nooit een letter
over de Joden — die uit zijn eigen
tijd en omgeving wel te verstaan —
geschreven heeft?" Dat er, wellicht,
met naarstig zoeken uit Vondel
nog wel iets op te diepen was geweest
(we denken bijvoorbeeld aan het
jeugdwerk Hierusalem Verwoest —
„den Joden tot nadenken, den Chris.
tenen tot waarschouwing" — en de
„Klinckert" (sonnet), opgedragen
„Aan de Joodsche Rabbijnen" die
eraan is toegevoegd,) verandert aan
dat feit toch wel weinig of niets.
Het bewuste sonnet gaat trouwens
weer geheel over Bijbelse zaken, en
het gehele werk zelf geeft de voor
stelling die wij reeds meermalen
ontmoetten: de verwoesting van Je.
ruzalem dient men te zien als een
straf Gods voor Golgotha. De enige
conclusie, die wij uit werk en op.
dracht misschien trekkers mogen,
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is dat Vondel zich voor dit Werk oOk de
Amsterdamse Joden als lezers heeft
gedacht. Maar van bevvuste waar.
neming van en geinteresseerdheid in
het Joodse deel der bevolking, blijkt
bij Vondel zomin iets als bij Hooft
of Breeroo".
Zooals men ziet, is het probleem,
dat de schrijver van deze regelen
zich stelde een ander dan de vraag,
welke wij in den vorigen jaargang
van dit tijdschrift (X, 1939, bl. 85)
poogden te beantwoorden: „Was
Vondel antisemiet?" In zijn litera.
tuurlijst haalt de heer Bovenkerk dit
artikel wel aan (bl. 784), maar het
blijkt niet, dat hij het gelezen heeft.
Anders had hij zijn volstrekte ver.
zekering, dat er in Vondels werk
geen sporen van „bewuste waarne.
ming van en geinteresseerdheid in
het Joodse deel der bevolking" van
Amsterdam. te vinden zouden zijn,
ongetwijfeld getemperd. 's Dichters
waarneming en belangstelling spre.
ken bijvoorbeeld uit zijn eerbiedige
beschrijving en tegen Erasmus op.
genomen verdediging van de Joodsche
liturgie, uit zijn vriendschap met
enkele bekende Joodsche geleerden
(waarvan de heer Bovenkerk zelf
aan Jozef Athias herinnert, bl. 469),
uit zijn bezorgdheid over de Socini.
aansche vrijgeesterij onder „de jong.
ste Joden" en den groeienden invloed
van den jeugdigen Spinoza en ten
slotte uit zijn ijver voor de bekeering
der Joden, die toch zeker op de Joden
van zijn eigen tijd gericht was —
al hecht de schrijver er niet veel aan,
dat men zich voor den Nederlandsche
Jood als „bekeringsobject" interes.
seerde (bl. 737). Welke met de Jood.
sche theologie samenhangende lite.
ratuur de oude dichter daarvoor
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heeft doorgeworsteld, vermeldt de
schrijver niet, hoewel hij er het een
en ander over had kunnen vinden
in onze aanteekeningen op het „Oir
derwys der H. Dr yeenheit" in de
W.B..Vondel, VIII, bl. 738.
Behoudens deze correcties be.
twisten wij de meening niet, dat de
Joodsche tijdgenoot in Vondels werk
een betrekkelijk geringe plaats in.
neemt; betrekkelijk gering, wanneer
wij nl. met den heer Bovenkerk uit.
sluitend acht geven op de sociale
beteekenis, welke den Joden van het
Amsterdam dier dagen ongetwijfeld
toekwam. Maar wanneer de schrijver
op bl. 718 de absentie van het beeld
der Joden in de XVIlde eeuwsche
letterkunde op deze, o.i. volkomen
juiste wijze verklaart: „De zeven.
tiende.eeuwse Joden waren vreemde.
lingen, waarmee men voorlopig wei.
nig te doen had, die dus de publieke
opinie even weinig interesseerden
als b.v. in onze tijd de Chinezen van
Katendrecht of Binnen.Bantammer.
straat" dan zijn wij geneigd, om Von.
dels daadwerkelijke, zij het in hoofd.
zaak godsdienstige bemoeiingen met
zijn Joodsche tijd. en stadgenooten
betrekkelijk druk te noemen, verge.
leken nl. met het doodzwijgen der
Joden, dat wij bij andere schrijvers
uit die eeuw moeten vaststellen.
M.

IVIAEGHDEN. — Als No. 594 van
het Geert Groote Genootschap
('s Bosch) is dit Vondelspel in herdruk
verschenen geheel volgens de le
ed. bij A. de Wees te Amsterdam
in 1639. Het titelblad van de
„putjes.uitgave" is overgenomen.
B. H. Molkenboer 0.P. schreef de
inleiding.
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VONDELS VROUW. — Onder het
hoofd „Het meisje uit de Warmoes.
straat" bericht het Utrechtsch Dag.
blad van 10 Oct. 11., dat H. P. van den
Aardweg in zijn blad „Amsterdam,
Heden en Toekomst" een artikel
schreef over Maeyke de Wolff.
DR.JOS. VANDERVELDEN plaats
te in De Nieuwe Gids van Juni 1.1.
drie artikelen over Vondel: Vondel
en Christina van Zweden; De Faust.
idee bij Vondel; De dienaar der arm.en.
VONDEL EN MAURITS. — In
zijn proefschrift voor de Vrije Uni.
versiteit te Amsterdam „Prins Mau.
rits in de volksmeening der 16e en
17e eeuw" (H. J. Paris, Amsterdam,
1940) geeft Dr. J. Bax een uitvoerig
relaas over Vondels meening en
Vondels invloed inzake dezen Oranje.
prins en zijn verhouding tot Olden.
barnevelt. Wij stellen ons voor, hier
op terug te komen.
HET LEIDSCHE VONDEL- PRO.
FESSORAAT. — Op 11 Oct. 11. aan.
vaardde Prof. Dr. W. J. M. A. Assel.
bergs zijn ambt als Bijzonder Hoog.
leeraar in de Vondelstudie aan de
Rijks Universiteit te Leiden met een
rede, getiteld „Pascha.problemen".
DE RENAISSANCE. — Als fraai
geillustreerde overdruk van de lijvige
driedeelige „Wereldgeschiedenis",
die onlangs bij de UitgsMij. W. de
Haan te Utrecht (1940) verscheen,
wend ons vriendelijk toegezonden het
hoofdstuk: De Renaissance (deel
bl. 233.343) van Prof. Dr. A. Pompen
O.F.M. te Nijmegen.
Hoewel deze erudiete, in korte af.
gekapte zinsneden geschreven, maar
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boeiende en lichtende bladzijden zich
tot de XIVe en XVe eeuw beperken
als de eigenlijke periode van het ge.
schiedkunclig verschijnsel, dat wij
met den vaak verkeerd begrepen
term „Renaissance" aanduiden en
dus eindigen voor het tijdvak, waarin
de Barok ontbloeit die door Vondel
tot het hoogtepunt van de Europee.
sche literatuur zal worden gevoerd,
moet dit betoog Loch ook voor de
studie van onzen dichter van belang
heeten, omdat het door zijn scherpe
typeering van de veelzijdige Opleving
in Italie met haar XVIe en XVIIe
eeuwsche nawerking in en buiten
dat land, door zijn genetische be.
schrijving van het Humanisme, door
zijn stijl-critische bepaling van de
Barok en door zijn plaatsaanduiding
van vele kunstenaars en geleerden,
die ook voor Vondel en zijn tijdgenoo.
ten als onaantastbare autoriteiten
golden, den grondslag en de voorbe.
reiding van onze Gouden-eeuwsche
Cultuur begrijpelijker maakt.
INGEKOMEN BOEKEN. — Dr.
J. Bax: Prins Maurits in de yolks.
meening der 16e en 17e eeuw. Am.
sterdam, H. J. Paris, MCMXL.
Dr. B. Knipping O.F.M.: De Icono.
grafie van de Contra.Reformatie in
de Nederlanden. Tweede deel. 1940,
N.B. Paul Brand's Uitgeversbedrijf,
Hilversum.
W. J. M. A. Asselbergs: Pascha
Problemen. Rae uitgesproken bij de
aanvaarding van het ambt van Bijzonder Hoogleeraar vanwege de
Vondelstichting te Amsterdam aan
de Rijksuniversiteit te Leiden op
Vrijdag 11 October 1940. — Uitg.
N. V. Paul Brands' Uitgeversbedrijf,
Hilversum.

DE WERKEN VAN

VONDEL
VOLLEDIGE EN GEILLUSTREERDE
TEKSTUITGAVE IN TIEN DEELEN
BEWERKT ONDER LEIDING VAN DR. J. P.M. STERCK
DR. H. W. E. MOLLER, PROF. DR. C. G. N. DE VOOYS
EN C. R. DE KLERK, IVIET IVIEDEWERKING VAN
DR. C. G. VAN DE GRAFT,, DRS. L. C. MICHELS
PROF. B. H. MOLKENBOER, PROF. DR. J. PRINSEN f
DR. L. SIMONS f EN PROF. DR. A. A. VERDENIUS
BANDTEEKENING VAN
PROF. R. N. ROLAND HOLST
TIEN DEELEN
VERSCHENEN
In 3 uitvoeringen onderscheidenlijki z5.—, 22.50
en 27.5o gld. per deel. Vraag het uitvoerig prospectus bij den boekhandel of bij de uitgeefster.

DR. J. F. M. STERCK

VONDELBRIEVEN
Gebonden f 3.50
z6o Bladzijden
Brieven van en over Vondel in de z7e eeuw. Met fascimile's. Ruim 125
brieven maken een periode van 82 jaar (z600 tot z682) levend voor
ons. In hun briefwisseling geven Hooft, Vossius, Barlaeus, Hugo de
Groot en andere groote geesten onbewimpeld hu.n oordeel over Vondel.
UITGAVEN VAN DE WERELDBIBLIOTHEEK N.V.
AMSTERDAM — POSTBUS 6 — SLOTERDIJK

Ter Stadsdrukkerij te Amsterdam is, in opdracht van
het Amsterdamsche Vondel-comite, in bewerking :

GEDENKBOEK

DE
VONDEL
HERDENKING
1937
AN, Voorzitter;
Wethouder E. Bo
Dr. PAUL CRONHEIM ; Prof. Dr. N. A. DONKERSLOOT ;
D. KOUWENAAR, Secretaris; Prof. Dr. B. H. MOLKENBOER
en Prof. Dr. J. H. SCHOLTE.

REDACTIECOMMISSIE:

Het bock wordt geopend met het portret van Vondel near de
bekende ets van Jan Lievens (165o) en is met tal van illOstraties
verlucht. Het gedicht van ALBERT VERWEY „Amsterdam en Vondel"
7021 in facsimile worden opgenomen. Ook een pagina van de partituur
van Wniant PIPER'S muziek voor .den „Paton" aismede van HINZ
BADINGS' muziek voor den „Gijsbrecht van Aemstel" worden gereproduceerd. De heer KOUWENAAR geeft, na een inleiding over
vroegere Vondel-herdenkingen, een overzicht van de viering in
1937 zoowel in Nederland als in den vreemde. Vooral de feesten te
Amsterdam zullen den vollen nadruk krijgen. Alle gedurende de
feesten uitgesproken redevoeringen en alle inleidingen op het
Vondel-congres worden in extenso medegedeeld, waardoor dit
Gedenkboek voor de studie van den dichter onmisbaar wordt.
De prijs van dit,00k typografisch tdmemend verzorgde, f

Gedenkboek, x8 vel druks in klein-kwarto-formaat be'Lunde, gebonden in linnen stempelband, slechts •

3 .50

De inteekening is opengesteld bij den boekhandel, abmede bij de

Stadsdrukkerij, Voormalige Stadstimmertuin 4-6, Amsterdam (C.).

JAARGANG

NUivnviER

DECEMBER 1940

VONDELKRONIEK
TWEEMAANDELOISCH TUDSCHRIFT
ONDER MAK= VAN

PROF. DR. B. H. MOLKENBOER O. P.
VERSCHIJNT DEN 15 FEBRUARI — 15 APRIL — WWI
15 AUGUSTUS — 15 OCTOBER EN 15 DECEIVIBER
VAN ELK MAR EN MST f 5.— PER JAARGANG
FRANCO P. POST f 540
lrEEKENE IN DEN
BOEKHANDEL OF MI DE
N.V. UITGEVERS1VIAATSCHAPPIMOOST VAN DEN VONDEL"
AMSTERDAM

INHOUD No. t B. H. Mollkenboer 0.-12.: Het Vondelwerk van Dr.
M aller, bl. — Dr. Jos. Vandervelden: VonAels „eer en danckbaer.
heit", bl. 212. — W. Kramer: De sententies in Vondels drama's, bl. 224.
— KANTTEEKENINGEN. M.: Peter en Pauweb (opvoering), bl. 240.
17 November herdacht, bl. 243. Willem Blokveld: Coornherto
herdenking, bl. 244. W. BL: „Lucifer" op het repertoire, bl. 244. —
Vondel op gramofoon-platen, bl. 244. — Stelling, bl. 244. — Het Register
op de Vondelkroniek, bl. 244.

Het Vondelwerk van Dr. Moller
n den ouderdom van 71 jaar is op 6 Dec. 11. te Tilburg de welbe.
kende Dr. Moller overleden, die vooral als katholiek onderwijs.
specialist zijn sporen verdiend heeft en de gedachtenis nalaat
aan een hoogst eerbiedwaardig leven van ontzaglijk stoeren arbeid,
geestdriftige toewijding en door geen tegenslagen ontmoedigde vol.
harding.
Ten gevolge van zijn in kloosterafzondering doorgebrachte jongelings.
jaren is Hendrik Willem Evert Moller betrekkelijk laat, d. w. z. eerst
als ruim dertigjarige op den voorgrond van het Nederlandsch cultuur.
leven getreden, maar het is merkwaardig, dat hij daartoe geprikkeld
werd door een groote en dadenrijke vereering voor Vondel. Amster.
dammer van geboorte (8 Nov. 1869) en leerling van Prof. Jan te Winkel,
bestond hij het, nog vaor zijn promotie, de in 1903 opgerichte, maar
niet bijzonder bloeiende „Vondelvereeniging" van de hoofdstad nieuw
leven in te blazen door een aanmerkelijke uitbreiding van haar werk.
program en de winst van een aanzienlijk aantal leden. Als voorzitter
van het hoofdbestuur en voorzitter van den uitvoerenden kring wist
de enthousiaste Moller mannen als Batungartner, G. Kalif, Te Winkel,
Leendertz, Sterck, Ed. Brom, Van Cooth enz. benevens een omvang.
rijken troep van zangers en zangeressen om zich heen te verzamelen,
want zijn bedoeling was, door studie, verzenvoordracht en zang van
Vondels gedichten een „rechtstreekse verbinding tussen het Neder.
landse yolk en zijn grootste dichter mogelik te maken". De voordracht,
die een der hoofdmiddelen van deze propaganda zou zijn, moest ge.
grond worden op een „dieper verstaan en bijgevolg het dieper voelen"
van 's dichters schoonheidsopenbaringen.
Volgens deze „grondgedachten" en in dezen „nieuwen geest" werd
de eerste Vondelbijeenkomst gehouden op 18 Oct. 1906, voorgezeten
en ingeleid door den doctorandus Moller. „Wij wensen hier te doen,
wnt men in Rome doet voor Dante", verklaarde hij en hij rekende
daarbij „op de stevige steun van allen, in heel Nederland, die de kunst
beschouwen als een der hoogste goederen van een menswaardig be.
staan". De eerste lezing werd toen gehouden door Leo Simons over
den Gysbreght; de tweede, op 26 Jan. 1907, door G. H. Weustink over
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den Lucifer; de derde, op 20 Febr., door Moller zelf over de Heerlijckheit der Kercke, het destijds nog zoo weinig bekende leerdicht, waarop
de spreker juist in die dagen (voorjaar 1907) bij Te Winkel promoveerde.
Met een uitvoerige inleiding over de voorgeschiedenis, de bronnen, de
uitgaven en de waarde van de Heerlijckheit gaf hij het met vele voet.
noten en een large reeks aanteekeningen opnieuw in 't licht. Het
lijvige boekdeel van ruim. 300 bladzijden, uitgegeven door E. van der
Vecht te Amsterdam en de Keurboekerij te Leuven (1907), wekte als
eerste van Roomsche zijde komende dissertatie over den Roomschen
Justus (Brows proefschrift over Vondels Bekering volgde in October)
veel belangstelling en omdat Moller bij al zijn wetenschappelijke be.
slommeringen tegelijkertijd voor Vondelbegeerigen van minder ont.
wikkeling en smaller beurs een beperkte uitgave van het leerdicht be
zorgde, kreeg het er veel van, of de leiding van de Vondelpropaganda
bij den met zooveel nadruk gedoctoreerden voorzitter van de bloeiende
Vondelvereeniging berustte.
Mollers ijver voor den dichter brak dan ook aan alle kanten uit.
Niet alleen verdedigde hij zich met overtuiging tegen de wetenschappelijke bezwaren, die zijn boek bij dezen of genen had uitgelokt (Van
onzen Tijd, VII, bl. 69-89), maar ook polemizeerde hij met Prof. Kalif
over de beweegredenen van Vondels teruggang naar de Moederkerk
(De Katholiek, Febr. 1907, bl. 135-157), schreef houvast brengende
studies over 's dichters spelling (Vereenvoudiging, XI, 1907, No. 2
en Tijdschr. v. Ned. T. & L., 1908, bl. 142-143) en ontplooide
meteen als voorzitter van de Vondelvereeniging een vruchtbare
activiteit.
Want toen op 25 April 1907 de vierde Vondel-avond, uitsluitend aan
voordracht van Vondel-verzen gewijd, in Parkzicht gehouden was,
gaf de Vereeniging de teksten der tien gekozen fragmenten met in.
leidingen en verklaringen van Dr. Moller in een keurig boekje van
64 blz. uit, terwijl de voorzitter bezig was met de samenstelling van
een publicatie, die kort daarna als „Het Vondeljaarboek voor 1908,
uitgegeven door de Vondelvereniging te Amsterdam. Redacteur:
Dr. H. W. E. Moller" bij E. van der Vecht te koop was. De leider opende
met een jaarverslag over 1907, waarin hij zijn Vondel-idealen uiteen
zet, droeg een polemisch getint artikeltje bij over „Wiltzangk" en de
gevoelswaarde van Vondels leesteekens (B1. 129-133) en besloot het
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tiental door deskundigen ingezonden studies met een uitvoerig be.
schrijvend overzicht van de Vondeluitgaven van het oogstrijke jaar
1907. Uit het inleidinkje daarvan blijkt, dat het in de bedoeling lag,
door een geregelde periodiek het door pastoor J. W. Brouwers ont.
worpen, maar door zijn dood in de kiem gesmoorde Vondel-orgaan
(vgl. Vondelkroniek, XI, 1940, bl. 39) te verwerkelijken. „Wat toen ge.
staakt is, vatten wij weer op ... om voor de gelukkig reeds talrijke
Vondelaars de studie te vergemakkelijken" heet het bl. 140 en optimis.
tisch vermeldt de keerzijde van het titelblad, dat de bijdragen voor het
volgend Jaarboek aan Dr. Moller moeten worden toegezonden.
Helaas is dat tweede Jaarboek nooit gekomen en ook de met zooveel
animo tot nieuw leven gewekte Vondelveremiging is veel gauwer dan
het energiek begin had laten verwachten in elkaar gezakt. Nog een
tweetal avonden kwam ze in 1907 bij elkaar, nl. op 20 November met
Hendrik C. Diferee als spreker over Vondel en de Gouden Eeuw (op.
genomen in het Jaarboek, bl. 17-52) en daarna voor declamatie van
zeven gedichten en treurspel-fragmenten, afgewisseld door met piano
begeleiden zang van de vier Gysbreght-reien van Bernard Zweers.
Hoeveel succes deze uitvoeringen ook mochten behalen en hoe
opgetogen de vele krantverslagen, met name van De Groene, ook
klonken over „de Vondelavonden te Amsterdam, welke steeds meer
belangstelling wekken": de organisatie, die o.a. met concurrentie
van de voortvarende Violier te kampen had, hield geen stand en
na het eerste en het laatste Jaarboek van 1908 vernemen wij er niets
meer van.
In de dag over dag toenemende werkzaamheden van Moller als leeraar
aan twee Hooger Burgerscholen en als privaat-docent moet de voor.
naamste oorzaak van deze ontijdige inzinking gezocht worden. Het is
in Mollers stoomend leven meer voorgekomen, dat hij om de overladenheid van zijn plichtwerk groots opgezette en dierbare plannen
of stichtingen na korten tijd heeft moeten prijsgeven. Het bewijst niet
alleen zijn onverzadigbare vitaliteit, maar evenzeer de bezieling van
zijn sterke persoonlijkheid, want als Moller zich terugtrok, dan was er
niemand, ten minste bij de Vondelkruistocht in Amsterdam niet, die
de leiding van hem overnam.
Moller is toen meer en meer opgegaan in de stichting en vestiging
van zijn leergangen voor het M. 0.met al de administratieve, financieele
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en pedagogische moeilijkheden, die aan die waarlijk grootsche schepping verbonden waren. En al kon hij dan niet zooveel meer aan zijn
Vondel doen als het eenigszins onstuimige begin van 1907 in het voor.
uitzicht had gesteld: antrouw is hij den dichter nooit geworden. Zelfs
in het drukke jaar 1910 heeft hij nog leans gezien, mede ter voorbereiding van de Lucifer-opvoeringen van Willem Royaards, een uitmunten.
de uitgave van dit treurspel te bezorgen, waarvan ik mu nog goed her.
inner, hoe ze mij te Rome verheugde (ze verscheen in genoemd jaar
z. j. bij E. van der Vecht en ik besprak ze in De Katholiek, dl. 138, 1910,
bl. 513). In weerwil van de voor die dagen nogal gewaagde proef van
's dichters tekst in de Vereenvoudigde Spelling te geven Moller is
als leeraar aan en als leerling van de „school van Kollewijn" van zijn
eerste optreden af een verwoed „vereenvoudiger" geworden en 'evenslang gebleven beleefde die uitgave in 1923 bij het Nederlandsche
Boekhuis te Tilburg haar tweeden druk.
Maar dan, als Moller inmiddels met zijn Leergangen naar Tilburg
verhuisd is, verstomt zijn stem in de Vondel-regionen voor geruimen
tijd. Wel is het waar, dat zijn hart voor Vondel nog de maat sloeg als
voorheen, maar de tijd ontbrak — en het moet hem een offer gekost
hebben om die lief de uit te vieren. Want plicht ging bij dezen vader
en opvoeder voor alles, zelfs voor Vondel. Bezield docent, gaat hij op
in zijn ontelbare lesuren; voortreffelijk organisator, wordt hij opge.
slorpt door zijn zorgen voor het door hem hervormde O.M.O. in NoordBrabant; geboren zanier van ideein, roept hij het eene tijdschrift na
het andere in het leven. Hij schrijft, hij spreekt, hij reist het heele land
af, bij wordt lid van de Tweede Kamer en komt als officieele, door ieder.
een om zijn gezag en onkreukbare eerlijkheid gerespecteerde figuur in
allerlei commissies terecht. Geen wonder dat de Muzen voor die ver.
bijsterende veelheid van meest zakelijken en nuchteren arbeid op de
vlucht gaan, of ten minste moeten zwijgen, hoewel Vondel en Maer.
lant door hun levensgroote busten op Mollers studiekamer hem
blijven herinneren aan den steen, waarvan hij is uitgehakt (Dat hij in
1912 Alle de Werken van Jan van Ruusbroec„,in nieuwere taal over•
gezet", begon, maar niet voortzette, zij bier terloops gememoreerd).
Toch kon Dr. Moller bij al zijn school. en kamerwerk van zijn Vondel•
hart geen moordkuil maken en in 1917 verraste hij met een geharnast

artikel in het Bijblad van Taal en Letteren (Tilburg), dat de bedoeling
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had, om de oude quaestie van het vaderschap der „beruchte verzen in
Vondels Henricus de Grote" defmitief tot oplossing te brengen. Of de
scherpzinnige schrijver daar werkelijk in geslaagd is? Velen waren er
destijds die het vast geloofden. In de W.B.,.Vondel van 1930 (IV, bl. 853)
kan men bijv. de verzekering lezen, dat Mollers artikel het vraagstuk
„afdoende opgelost" heeft in dezen zin, dat die 16 antipaapsche verzen
van 1610 niet van Vondel, maar van Westerbaen zijn, die ze echter
kwaadaardig en welbewust den Roomschgeworden Vondel in de schoe.
nen heeft geschoven. Maar sedert het niet minder doordachte stuk van
Dr. M. van Can in de Vondelkroniek, rx (1939), bl. 27--42 en Dr. Stercks
vondst van een Fransch nieuwspapier over den moord op Henri IV
(Vondelkroniek, X, 1939, bl. 1-18) kan men werkelijk zoo bout niet
meer volhouden, dat het lot der bedoelde regels ten gunste van onzen
dichter beslist is; neen, het ziet er naar uit, dat men algemeen dien
fellen uitval wel degelijk als werk van den jongen opgewonden Vondel
gaat beschouwen. Maar dan heeft Moller, al had het onderzoek hem
tot een andere conclusie gebracht, toch in alle geval de verdienste, dat
hij die oude quaestie, die eigenlijk altijd maar half onder de oogen was
gerien, met het resolute, dat hem eigen was, ter tafel heeft gebracht.
Tien jaar later, in 1927, publiceerde Dr. Moller zijn „Beknopte ge.
schiedenis der Nederlandsche Letterkunde", die „veel gerucht maakte",
maar die van uitgave tot uitgave vermeerderd en verbeterd in haar
5de ed. (1939) tot bevrediging leidde. Vondel kreeg daarin zijn recht,.
matig deel, niet enkel naar omvang (bl. 130-166), maar ook naar
gehalte, hoewel zijn dichterlijk levenswerk er „niet zonder critischen
inslag" geteekend werd, gelijk wij ons veroorloofden in dit tijdschrift,
bl. 36 op te merken.
De zich opdringende vraag, waarom een man van zooveel wetenschap
en werkkracht nooit in aanmerking is gekomen voor een of anderen
universitairen zetel, ook voor dien van de Ned. Letteren, voor dien van
Vondel te Nijmegen niet, vindt alleen haar passend antwoord in de
waarschuwing van St. Augustinus: Noli velle judicare, si non vis er.
rare. Zeker is, dat zij, die daarover bij wijze van feestbetoon op Mollers
60sten verjaardag geschimpt hebben, niet tot de ingewijden behoorden
en dat de ingewijden zwegen. Zeker is ten andere, dat waar het vrijwel
alien op wetenschappelijke werkkracht aankomt, de kring, die daar.
Vali terecht wenschte te profiteeren, den tliterst bekwamen Moller
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spoedig genoeg beef weten te vinden, nl. de Wereldbibliotheek te Am.
sterdarn, voor haar monumentale uitgave van Vondels werken. Op
instigatie van C. R. de Klerk is Dr. Moller daaraan van meet af ver.
bonden geweest, al is de voorstelling onwaar, dat Moller „de leiding"
kreeg (Roeping, 1929-30, bl. 58). Op het titelblad van het lste deel
(1927) staat, dat de „taalkundige bewerking", en dit was blijkbaar voor
al de volgende deelen bedoeld, in de handen van Dr. Moller was gelegd.
Deze mededeeling wordt bij het 2de deel (1929) herhaald; bij het derde
(1929) ook, maar met de toevoeging van Prof. Dr. C. G. N. de Vooys,
welke bij het 4de deel (1930) terugkeert. Pas op het 5de deel (1931) is er
sprake van „leiding", die daar gezegd wordt bij Sterck, Moller, de Vooys
en de Klerk te berusten, wat zoo tot het laatste deel (1937) gebleven is.
Mollers overstelpende werkzaamheden hebben hem echter niet toe.
gelaten, de taalkundige bewerking van Vondels honderden gedichten
vol te houden. Het was trouwens niet de taalkundige bewerking alleen,
die op hem drukte, neen ook tekstcritisch, bibliografisch, bijbel- en ge.
schiedkundig had hij die gedichten, die keer op keer voor ingewikkelde
zoek-problemen stellen, toe te lichten, en hoe nauwkeurig en weten.
schappelijk verantwoord de altijd conscientieuze man die meervoudige
tank opvatte, bewijzen de twee dikke eerste deelen met hun ontelbare
voetnoten en nadere verklaringen achteraan. Men kan begrijpen, dat
de werker, die aan allerlei gewichtige zaken zijn handen meer dan vol
had, den hem ter harte gaanden Vondel.arbeid slechts noode van het
derde deel af aan Prof. de Vooys overgaf.
Zoo beef de uitgave tot den 9den band zonder Mollers directe vak.
kundige medewerking geloopen, maar z66 zou zij toch niet voltooid
worden. In dat 9de deel, keerde „de taalkundige grondlegger" der uit.
gave, zooals Moller aldaar op bl. 1 genoemd wordt, tot zijn oude liefde
terug door de afzonderlijke toelichting van Joannes de Boetgezant,
De Heerlijckheit der Kercke en Batavische Gebroeders; Faiton en
Zungchin volgden in dl. X. Wij verstaan het, dat de Directeur der W.B.
in dit laatste deel van den gelukkig volbrachten arbeid Dr. Moller
huldigt om zijn „ruim standpunt", dat „nieuwe inzichten bracht om.
trent Vondels taalbehandeling en taalontwikkeling", maar wanneer
wij ons niet vergissen, dan ligt er een grijpbare associatie tusschen de in
dezelfde alinea dankbaar gememoreerden Regeeringssteun en den naam
van het vondelend Kamerlid, die daar onmiddelliik op volgt (X, M. 778).
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Aan de Vondelherdenking van 1937 heeft Moller ook zijn deel gehad,
zij het dan in een zeer bescheiden vorm. Meest voor internaten en onder.
wijzersbijeenkomsten hield hij enkele lezingen over 's dichters liefde
voor de vrijheid of over zijh opgang tot het Katholicisme, en voor den
Vlaam.schen radio te Brussel (N.I.R.) sprak hij een rede uit over Vondel
als dramaturg, welke in een der programma-brochures van dat insti.
tuut werd uitgegeven (Brussel, 1938). Meer en meer begon de Vondeli.
aansche dramatiek hem te boeien, zooals behalve uit zijn bewerking
van drie treurspelen voor de W.B. ook hieruit blijkt, dat hij voor de
„Bibliotheek der Nederlandse Letteren" van Leiden en Gent, in welker
redactie hij zat, een eerste deel, gewijd aan Vondels „Toneelspelen"
samenstelde. Hierin zijn na een algemeene inleiding Palamedes, Gijs.
brecht en Maagden opgenomen, elk nogmaals afzonderlijk ingeleid.
Over dezen laatsten Vondel-arbeid van Dr. Moller, waarvan de tweede
helft vermoedelijk onder zijn nagelaten papieren gevonden zal worden,
hebben wij te dezer plaatse nog maar kort geleden onzen eerbied mogen
uitspreken (Vondelkroniek, XI, bl. 35).
Uit dit summiere overzicht kan eenigszins blijken, wat de veelzijdige
Moller ook voor de Vondelstudie en Vondelpropaganda beteekend
heeft. Speciaal als Vondelaar was de vurige en overtuigde Amster.
damsche Brabander van het bloed van Alberdingk Thijm; bij al zijn
exacte filologische voorkeur zette hij de roomsche traditie van den
roomschen Vondel voort en bevestigde ze op eerbiedwekkende wijze.
Dat daarvoor zelfs op het vredelievende erf der Vondelarij nu en
dan door niet bepaald paapsgezinde vakbroeders werd aangegrimd,
verwonderde hem en verwonderde ons niet, maar degene, die in dezen
geest Dr. Moller „befaamd" durfde noemen wegens zijn „gebrek aan
stijl.gevoel" (vgl. Vondelkroniek, II. 1931, bl. 93), deed zich zelf meer
schade dan den aangevallene, want zulk een typeering van den in alles
stigvasten en principieelen Moller klonk even grotesk als vijandig.
Dat andere niet.katholieken dit vonnis allerminst onderschreven,
bleek duidelijk uit Mollers benoeming tot lid van het Curatorium. van
den onlangs gestichten Vondel-leerstoel te Leiden. Daar was Dr. Moller
op de plaats, die hem toekwam; daarmee heeft hij zijn leidend openbaar
leven, dat van Vondel was uitgegaan, harmonisch mogen besluiten.
R. I. P.
B. H. MOLKENBOER 0.P.

Wildeis „eer en danckbaerheit"

W

ie met aandacht Vondels Pascha, de Groots Christus Pa.
tiens en Vondels Hierusalem Verwoest leest, zal zich niet
kunnen onttrekken aan den indruk, dat er een nauw
verband tusschen genoemde werken bestaat, zoowel uiterlijk als inner.
lijk, ja, dat men als 't ware hier te doen heeft met een werkelijke
trilogie die beheerscht wordt door een leidende gedachte: trilogie in
den zin van drie op elkander volgende en zich aanvullende stukken.
Ongetwijfeld dient erkend, dat de band die door de heele trilogie
loopt en deze tot een geheel sEumensnoert, het historische gegeven is
zooals het voorkomt in den Bijbel, maar dit neemt niet weg dat de
synthetische dooreenvlechting der historische gegevens en de orga.
nische gebondenheid der correspondeerende onderdeelen wijzen op
de werking van een welbewuste streven naar ideeele eenheid. Men kan
beweren dat de innerlijke structureele eenheid even sterk is als de uiter.
lijke. Immers de centrale idee die maatgevend is voor de gansche tri.
logie, en deze tot een harmonieus geheel opvoert is geen andere dan
de idee van den Christus als paaschoffer: Xristos Pasxoon. Vondels
Pascha wijst uitdrukkelijk op Christus' offerdood; de overdrachtelilke
beteekenis van zijn spel wordt op ondubbelzinnige wijze bevestigd
door het slotkoor waarin Vondel o. m. dicht:
Want in Christo woont bequamich
Zelf de volheydt Gods lichamich,
T'Evangelische Verbondt
Vloeyet wt syns wysheyts mondt.
Der ghenaden fonteyn.ader,
Ons Verbidder by den Vader.
Israel vertrock op hoop,
Maer voor ons heeft al den loop
Christus t'Hooft van syne Benden
Langh te voren gaen volenden,
En met tCruys ghetriumpheert
Boven Hemelen en eerd ...

Dezelfde Christo-centrische gedachte vinden wij aangegeven als den
zin van Vondels Hierusalem Verwoest. In het vijfde en laatste bedrijf
van dit spel vinden wij deze verklaring in de woorden die de engel
Gabriel richt tot de rei van christenen. Daar verklaart Gabriel onder
;neer:

VONDELS „EER EN DANCKBAERHEIT"

213

laet de doode Priesters voren,
En rusten in het graf: leent niet meer Moses mond
Maer Christus lippen 't oor: omhelst het nieuw Verbond.
Vermengt geen goud met lood. Waerdeert het beeld geringer
Als 't leven daer 't op heeft gewezen met de vinger .

Beide werken, Vondels Pascha en zijn Hierusalem Verwoest, zijn als
de twee zijstukken van een drieluik, waarvan het middenstuk het lijden
van Christus uitbeeldt. Het komt mij dat dit middenluik geen
ander zijn kan dan de Christus Patiens van de Groot, en wel om de
volgende redenen. Ten eerste, omdat de geest van Vondels Pascha en
van zijn Hierusalem Verwoest overeenstemt met den geest waarin de
Groots tragedie is geschreven. Het gaat bier niet meer en niet minder
dan om het vraagstuk der gerechtigheid, hetwelk zulk een overwegende
rol in Vondels leven en werken speelt. In de Groots Christus Patiens
is Christus' lijden opgevat als een wraakneming over de zonde:
Favete sacro ! poscor aris hostia,
Et majus agno Pascha: nostro sanguini
Donabit iras caede placandus pater .. .
Atque utinam patrem
Liceat precari! Lachrimis certe meis
Nihil negare solitus, aliquantam mali
Partem remittat: fas sed aeternum Dei
Et praestitutus ordo venturi vetat

In deze woorden welke door de Groot in Christus' mond worden gelegd
vinden wij den zin, volgens Grotiaansche opvatting, van Christus'
lijden. De invloed der antieke levensfilosofie en der Grieksche en Latijnsche treurspeldichters, in dit geval van Seneca, is duidelijk merk.
bear. Men kan er ook een bijbelschen trek in vinden, waar in het Oude
Testament Gods gerechtigheid meestal als vergelding wordt voor.
gehouden. Vondel heeft in latere treurspelen zooals in de Gebroeders
en in de Amsteldamsche Hecuba, waar Grieksche of bijbelsche gege.
yens het uitgangspunt vormden, diezelfde opvatting van Gods gerech'
tigheid naar voren gebracht. Een gelijkluidende opvatting van Gods
gerechtigheid vinden wij in Het Pascha en in Hierusalem Verwoest. In
beide werken is Gods wraak de drijvende kracht van het gebeuren:
Egypte wordt geteisterd en Jerusalem verwoest, omdat beiden zich
hebben verzet tegen Gods wil, waarvan Of Moses Of Jesus getuigden.
Dit motief der wraak is op verschillende plaatsen van Gabriels toespraak, op het slot van Hierusalem Verwoest, geaccentueerd.
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De gelijkstemmigheid van Vondel en de Groot nopens den funda.
menteelen zin van Christus' lijden is van groot belang, niet zoozeer
omdat men er een afhankelijkheid van Vondel ten aanzien van de Groot
uit zou kunnen afleiden, als wel omdat zij de bron is, waaruit zoowel
naar den vorm als naar den geest de Pascha.trilogie ontstond. Er is
trouwens in het oeuvre van Vondel een ander voorbeeld van eenzelfde
werkwijze, nl. de Josef-trilogie, waar Vondel eveneens twee aanvullende
werken naast de Groots Sophompaneas plaatste. lk geef echter dadelijk
toe, dat de vertaling van den Sophompaneas door Vondel veel sterker
spreekt voor Vondels afhankelijkheid van de Groot bij het voltooien
dezer laatste trilogie dan bij de Pascha-trilogie. Hier hebben wij een
duidelijk bewijs en het getuigenis van Vondel zelf. Maar de vraag is
of er niet een dergelijk getuigenis bestaat voor den Christus Patiens.
Het komt mij ve•Or, dat wij een niet onbelangrijke aanwijzing hiertoe
hebben in de verklaring van Vondel zelf, namelijk in het berecht dat
den Lucifer voorafgaat. Daar zegt Vondel:
Onder d'eerwaerdige outvaders hebben zy (nl. de heilige treurspeldichters)
het groote licht uit den Oosten, Gregorius Nazianzener, die zelf den Ge.
kruisten Verlosser in Griecksche tooneelvaerzen uitbeelde; gelyk wy noch
van wylen den Koningklycken Gezant, Hugo de Groot, dat groote licht der
geleertheit en vromicheit onzer eeuwe, sint Gregorius spoor naerstrevende,
voor zyn treurspel van den Gekruisten, in Latyn beschreven, en dien onver.
gangklyken en stichtigen arbeit eer en danckbaerheit schuldigh blyven.

Waren deze woorden bedoeld als loutere erkentelijkheid, of wilde
Vondel aldus in het bizonder zijn dankbaarheid aan de Groot betuigen
voor den steun welken hij gevonden had in zijn Christus Patiens? Er
is trouwens nog een andere plaats, waar Vondel herinnert aan den
Christus Patiens, nl. in de opdracht van den Gysbrecht aan de Groot
zelf.
Ick vermat my verwaendelyck — zoo zegt Vondel — dit uwe Exc. op te
draegen, en dat te vrypostiger, overmits uwe Exc. van den treurigen tooneel.
stijl, die de hooghdraevenste, onder allerley slagh van schrijven de kroon
spant, niet afkeerigh en schijnt; gelijck blijckt by den gekruisten Christus,
eertijds in vrijheid, zedert by de Thebaensche dochter in gevangenis, en on.
langs by den degelijcken Josef in ballingschap geteelt, en, van ons, zoo wij
best konden, op het Nederduitsche tooneel gebragt, tot stichtelyck vermaeck
dezer loflijcke burgerije, en van alle eerlijcke lieden.

De werkelijke waarde van Vondels verklaringen Inumen wij pas at.
meten, wanneer wii weten hoe Vondel dacht over het oordeel van de
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Groot. Dat lezen wij op het slot van het berecht van „den vertaler
(van de Groots Sophompaneas, dus van Vondel zelf) aen alle Neder.
landers".
Secretaris Daniel Mostert, en Joan Victorijn, beide Rechtsgeleerden, bo.
den my rustigh de hand. Wy hebben het Latijn niet al te dicht willen op de
hielen volgen, noch oock te verre van onzen treffelijcken voorganger afwijcken. Maer of wy hier in de rechte maete houden, dat zal het Groote
Vernuft kunnen oordeelen, wanner het zich gewaerdige onzen Neder.
landschen Sofompaneas in zijn stamelen te berispen, en hem zoo volmaeckt
in Duitsch als in Latijn te leveren, en wy zullen zijn oordeel als een orakel
opneemen

Deze groote veneering voor het oordeel en de werken van de Groot heeft
Vondel steeds beleden en zelfs in zijn ouderdom is hij nog uitgegaan
van de Groots Adamus Exul bij het dichten van zijn Adam in Balling.
schap.
Welke treffende parallellen er tusschen de Groots jeugdwerk en
Vondels meesterwerk bestaan, heeft Prof. Molkenboer breedvoerig
uiteengezet in het tiende deal van de uitgave der Wereldbibliotheek,
biz. 751 en vlg. Dit zou ik kunnen aanvoeren als een argument voor de
werlanethode van Vondel, waar ik mij op beroep bij de bespreking
van den Christus Patiens in zijn verhouding tot de Pascha-trilogie,
doch ik meen vender te kunnen gaan en aan mijn tweede argument
(de verklaringen van Vondel) er nog een ander te mogen toevoegen,
door het voorbeeld van Prof. Molkenboer te volgen en aan te toonen,
dat Vondel ten deele ook de Groots Christus Patiens heeft nagevolgd
in enkele zijner meest bekende gedichten nl. in het gedicht: „Gethsemani
of Engelentroost"; ook nog in zijn „Ecce Homo" en ten slotte in een
gedeelte van „Peter en Pauwels".
„Engelentroost" is ongetwijfeld geinspireerd door gedeelten van het
eerste en laatste bednijf van den Christus Patiens. Wel zijn de gedachten
bij Vondel anders gerangschikt, maar zij laten zich makkelijk herken.
nen en groepeeren. Reeds de inzet van Vondels gedicht vertoont over.
eenstemming:
Dees uur ghenaeckte, als Jesus, met verlangen
Naer 't heilzaem Kruis, zijn lichaem en zijn bloet
Had uitgereickt, daer danckbaer met gezangen
Het twaleftal Godt looft voor 't hemelsch goet
Nu gingenze met Godt, om Godt t' aenbidden.
De bidplaats was d'Olyfbergh, by de Stadt,
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De Groot legt de volgende woorden in Jesus' mond, (vers 135 en volg.):
Adhuc fidelis turba, post festas dapes
Lymphasque heriles, mystico carmen sono
Sacrate: dumque ad nota properamus loca
Ubi multa tacitis leniter suspiris
Respondet arbor, quas ego ad sedes vocer,
Quae lex amoris, quam favens vobis Deus,
Audite euntes, interim vigiles meam
Durate noctem: cedat °culls sopor,
Caelo supremas donec admoveo preces.

Vondel vervolgt op vers 17:
De bende komt, en Judas treet voorheen.
d'Aenstaende schimp en smaet, de smert van 't lijden
Ontvouwen zigh voor zijn alwetende oogh:
En schoon de Zoon dit flus zagh met verblijden,
Niet minder dan de Vader zelf om hoogh;
De kranckheit der nature is niet gescheien
Van 't lichaem, daer de geest den strijt gevoelt,
En duizent ween, noit uitgebeelt met schreien;
Een gloet van On, door tranen noit verkoelt.
Hy voelt alree de koorden, d'ysre vuisten,
En 't lastigh kruis. Hy hoort den smaet, en schimp.
Hy kent alree wat vyanden hem kruisten,
Met schijn van schrift, en Farizeeuschen glimp

De Groots tekst luidt (vers 31 en volgt.):
Hinc contumaces bella Pharisaei movent.
Pietate fallax turba:at hinc in me trahit
Legum magistros dira pontificum cohors:
Illinc profani secta Sadoci minax
Regalis aulae purpura invistun premit.

Vers 80 en volgende luiden bij de Groot aldus:
Impensa generi post tot human° mala
Post frigus, aestwn, lachrimas, luctus, famem,
Accedat unum, moriar: alienae reus
Culpae peractus spiritum fesstmi exuam,
Castusque terras tingat ingratas cruor.
Jam venit ingens anima: jam mortem meam
Mercatur atrox infularum factio,
Scelerique pretium dicit. Exacta est mei
Bona pars laboris: omne praesensi malum,
Et quicquid atra nox tegit vidi tamen.
Mens ante corpus pendet: horresco nefas,
Pressumque venis sanguinem exsudat timor,
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Het tweede gedeelte van Vondels gedicht, waarin de Engel optreedt
en Christus troost met de voorspiegeling van zijn toekomstige verheerlijking, vindt zijn parallel in de toespraak van Johannes en Maria's
vervoering aan het slot van de Groots vijfde bedrijf. Na de aamnoedi.
ging van Johannes zegt Maria (vers 1410 en volg.):
Fugiunt dolores. Laetior praecordia
Subit ille motus, quem pudico pectore
Puella sensi, cum mihi interpretes Dei
Spopondit uterum, fataque extimuit diu
Tam magna, matrem gerere vix docilis, pudor.
Majora jam prospicio, et ante oculos moos
Omne est futurum. Nate to vadis pias
Nunc inter animas major: assurgit tibi
Sanctus parentum populus et coelum suo
Debet nepoti. Jam tuos mors pallida
Sequitur triumphos, dum remolito novus
Faris sepulchro. Non diu terris tamen
Spectandus, en mox totus ad patrem redis.
Inds ex superna sede pacatis bonus
Das Jura populis: mille te linguae colunt:
Nec meta regno: trans et Oceanum tonat
Phaebumque nomen: ferrum et hostiles nihil
Nocent furores: vincis, ac magni duces
Augusta pedibus sceptra subjiciunt tuis.
Quin tempus illud meta saeclorum props est,
Cum nubs in alta tot sedebis gentium
Quaesitor, orbe cum reformato, manet
Nox una sontes, una purgatos dies.

De overeenstemmende gedachtegang bij Vondel luidt (vs 61 vv.)
Hy (de engel) spreeckt te leste: 0 eenige uitgekoren.
0 erfgenaem van Godt en 't hemelsch Rijck!
Wat is uw hooft een kroon om hoogh beschooren!
Wat is die kroon uw schimpkroon ongelijck!
Hoe wil uw naem en tittel alle naemen
Verdooven, als de hemel aerde en hel,
Voor u geknielt, in Jesus Naem, te zamen
Zich buigen voor uw' troon, en voetschabel!
De heemlen en alle Engelen verlangen
Naer uw komste, en blijde hemelvaert.
Ons Paradijs luickt op, van groot verlangen.
Alle oogen zien, vol hoops, benedenwaert.
Al wortghe in 't aertsch Jeruzalem verschoven,
Ter poorte uit naer den Kruisbergh heen geleit;
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Een schooner stadt, Jeruzalem daer boven,
Ontsluit voor u haer' glans en heerlijckheit .
En vs. 93 vv.
Wanneerge heerscht door nimmer eindende eeuwen,
In 't onbepaelt en eeuwig erfgebiet,
Als Godts Gezalfde en Koningh der Hebreeuwen
En Onhebreen, waer 't licht zijn straelen schiet.
Verbergh uw' glans en Godheit noch drie dagen,
Een oogenblick by d'aenstaende eeuwigheit;
Zoo ras de zon dan 's morgens stijght te wagen,
Zal 't licht u zien geweckt met majesteit.
Dan zullen Doot noch graf u langer houden;
Uw grafwacht, al verbaest op dat gerucht,
Zoo menige als op zichtbre maght betrouden
Uit schaemte en angst, zich geven op de vlucht.
Ten spiegel van de quaen, ten troost der vrome,
Zal Godt uw bloet hereischen van hun hant;
Wanneer de wraeck en roode Roe van Rome
Haert standert hier op 's tempels puinhoop plant.
De Rechter, met de Wetgeleerde Vloecken,
Gedaghvaert voor uw' strengen rechterstoel,
Zal schaduwen in moortspeloncken zoeken,
Op hoop of eens uw grimmicheit verkoel'.
Terwylwe noch dat hooghste Recht verbeien

Tot zooverre de parallelgang tusschen de Christus Patiens en Geth.
semane. Een dergelijke overeenstemming is ook te vinden tusschen
de Groots Christus Patiens en Vondels „Ecce Homo". De dramatische
bewogenheid van de Groots tweede bedrijf, de plastische tragiek van
het dispuut tusschen de joodsche priesters en Pilatus om het leven van
den gevangen en gegeeselden Jesus, heeft Vondel op sublieme wijze
weten te synthetiseeren in zijn meesterlijk gedicht „Ecce Homo".
Overeenstemmingen vinden wij onder meer tusschen Vondels pathe.
tischen inzet:
Wien brengt de grijze Rechter daer
Ten rechthuize uit in 't openbaer
Door zijnen hofsoldaet ten toon?
Gekroont met eene doorne kroon;
De koorde om d'armen stijf en straf;
Een riet, quansuis de gouden staf,
In zijne hant; het purpre kleet
Hangt om de schouders
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en Pilatus uitroep bij de Groot (vers 375-378):
Quis ille, quern tot vincla totque homines premunt,
Ipse verendus ore nec sontem ferens?
Tu fare, Solymi Caiapha princeps chori:
Quae nunciatis scelera, quod fertis nefas?
••••••••••
En quails adstat! Sanguine et vibicibus
Rubent lacerti: vulnere exhaustum latus;
Humeros cruentos concolor vestis tegit
Mendaces ostri: proque serto regio
Utrumque tempus asperae sentes premunt.
Spectate misentm! (vers 666 671).
De beschrijving der Farizeien en de haat der beulen zijn door de
Groot saamgevat in de verzen 595 en volgende. Pilatus is aan het woord
en uit zijn misprijzen voor Christus' v ervolgers; in het bizonder ber
schimpt hij de schijnheilige Farizeers:
. . . En ilia inciuta
Pharisaea pietas: quia sub exesi fame
Pallore vultus et supercilio gravi
Vano calentes ambitu ac cupidos opum
Animos retexit, sit nocens, spretor Dei ...
Op deze beschrijving vol Noon en spot volgt bij de Groot de dramatische uitwerking van het tooneel dat Vondel samenvat met de vss. 62:
Noch hoopt Pilatus, en betrout
Dat zulk een schouspel 't wreet geschal
Den lastermont eens stoppen zal:
Maer al vergeefs. Helaes, de stem
Is: Kruist hem, kruist hem. Voort met hem.
Bij de Groot omvat dit twisttooneel tusschen het Joodsche yolk en
Pilatus de verzen 671 tot 700, d. i. het voorlaatste gedialogeerde tooneel
van het tweede deel van het derde bedrijf. In het bizonder wil ik wijzen
op de kernachtige wijze, waarop Vondel dit slottooneel samenvat en
de bruuske beslissing van Pilatus weergeeft. De tekst bij de Groot
luidt (vers 696 tot 700):
Ergo hic, ubi inter nobilis crustas soli
Surgit tribunal, juris augusti locus,
Sedens profabor. Trahite damnatum crud!
Servile rex Judaeus exitium ferat.
Vondel dicht (vs. 85):
Pilatus, met zooveel geschreeus
Des opgerockenden Hebreeus
-
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En der Rabbynen lasterkeel
Verlegen, op Godts schimptooneel,
Verwyst in 't ende EmanuSl.

Verder komt het mij vOor, dat enkele beelden en gedachten van het
slotkoor van het derde bedrijf duidelijk in Vondels tekst terug te
den zijn. Een en ander is gevat in den pathetischen toon waarm.ede
de Groot het klaagkoor der Joodsche vrouwen inzet:
Te, te misertun plangimus omnes
Tibi cum fletu, lamenta damus:

Vondel neemt dien pathetischen toon over wanneer hij klaagt (vs. 48):
0 Koning van Ieruzalem,
Hoe staetghe hier van glans berooft!

en evenals de Groot wijst hij op de wonderen die Christus volbracht
en op de enthousiaste begroeting van het yolk tijdens Jesus' intrede
te Jerusalem. Zoo dicht Vondel (vs. 67):
Al heeft hy Lazarus geweckt,
De weeu en wees een kruck verstreckt,
Den blinde een oogh, den lamme een voet;
Geen weldaen, geen genoten goet
Gedenckt d'ondanckbre, al ziende blint.
Alreede slaet men in den wint
Hoe zy Hozanne zongen, toen,
De wegh bestrooit, met pallemgroen
En hunne kleedren, hy de stadt,
Als Koning, innereedt, en zat
Zachtzinnigh op zijn ezelin.

De tekst van de Groot luidt (vers 721 tot 751):
... non te aspiciet
Caecus sibi vix credulus ipsi,
Vultu ignotum cernente diem:
Non clementes fugiet tactus
Omnibus herbis invicta lues:
• • • • • • • • • •

Modo cui vestes, cui vincentes
Pondera ramos substravit ovans
Festo cantu nostra juventus,
(Quid non possunt fortuna levis
Rerumque vices?) deserte tuis,
Prodite saevo duceris hosti,
Vindice null°.
Non ita dudum spes afflictis,
Unaque cunctis medicina malis,
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Vinctae loco cessere manus.
Per quem muti potuere loqui,
Nunc ecce! taces. Repetit plagas
Aperitque novo verbere sulcos,
Nobisque suas venditat iras
Romana cohors: en! membra fluunt:
Nulli proprius dolor est parti,
Sed confusos abit in rivos
Unum toto corpore vulnus.

De toespeling op den herrezen Lazarus vinden wij bij de Groot op
vers 778 en volgende:
Non to lethi porta remittet,
Qualls nuper tibi clamatus
Sensit sensus esse reversos,
Venasque tua voce solutas
Iterum ferme riguisse metu,
Simul oblitum venit in orbem
Nigro surgens Lazarus antro: ...

Er is nog een ander bewijs voor de Groots invloed, en wel van den
Christus Patiens, op Vondel. lk vind het in het tweede bedrijf van dit
werk, namelijk in het tooneel waar Petrus zijn berouw over de ver.
loochening uitschreit. Dit tooneel beef twee hoofdmotieven: de be.
schrijving van den nacht waarin Jesus gevangen wend en het verdriet
van den vermetelen en onstandvastigen Apostel. Welnu, deze twee
hoofdbestanddeelen vinden wij bij terug in Vondels treurspel Peter en
Pauwels (vs. 386 vv.). Al is er een opvallend verschil in de uitwerking
(de Groot verhaalt ons de genezing van Malchus, terwijl Vondel daar
niet over rept), toch stemmen de teksten van beiden overeen, waar zij
het motief der vermetelheid van Petrus naar voren brengen, en her.
inneren aan de ontwijding van den heiligen disch kort daarvoren ge.
noten. Ook bier is van een letterlijke vertaling geen sprake, maar de.
zelfde gedachte wijst op een parallelgang der inspiratie. Wij laten de
beide teksten volgen. Vondel laat Petrus uitschreien:
0 mijn vermetelheit! wat heb ik my beroemt
Van voorstant! Heilige disch, en spijs, die my verdoemt
0 bloet, o drank, o kelck! ...

De Groot dicht:
... Robori quisquis suo
Spes credit altas, nec dolos animi timet
Frustra placentis, perfidis sed viribus
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Incumbit, huc respiciat, exemplum grave
Sortis caducae, quamque sint fragili loco
Humana: primos usque sed punit suus
Error superbos. Quid meis restat malis?
Abominando scelere foedavi dapes,
Potus et undas. Hocne, quod tantum nefas
Jurare potuit, ore gustavi impio
Veneranda mensae sacra? ...

Aan den doordringenden blik van Christus op Petrus en aan het
kraaien van den haan, herinneren beide schrijvers in dit tooneel; met
dit verschil dat Vondel ditmaal wel wijst op „het meisken, dat my, in
de voorz.ael, ritten vont", tenvijl de Groot, die eertijds de episode van
Malchus uitwerkte, deze aanwijzing verzuimt. De tekst van Vondel
luidt:
Een meisken, dat my, in de voorzael, zitten vont,
Stoof op: dit 's oock van 't slagh, die twist en oproer zoecken.
Ick schrik, verzaek myn' heer, verdoem myn ziel met vloeken,
Noch eenmael, en nog eens; en daetlijck kraeit de haen,
En Jesus ziet my stijf met straffende oogen aen,
Die dringen in de ziel. Waer was ick toe gekomen!
Het hart wou op de tong, die liet zich naulix toomen,
Och, och, och, och, och, och.
De Groot zegt (vers 334 tot 343):
Jam fletis ocuJi? flere vos decuit modo
Tunc cum precandi tempus: at vos 'an:guide
Captos veterno vetitus oppressit sopor:
Certe, priusquam staret hostile ad forum,
Ac ter negantis ora respiceret reus,
Alesque luck crimina occineret mea.
Quae me recondet regio? qua moestum diem
FaRam latebra? quaero nigrantem specum,
Qua me sepeliam vivus, ubi nullum videns,
Nulli videndus lachrimas foveam meas.

Het komt mij aldus voOr, dat men uit de aangeduide overeenstem.
mingen, uit de parallelgangen tusschen de desbetreffende werken van
Vondel en de Groot, de juiste draagwijdte van Vondels eer. en dank.
betuiging aan de Groot voor diens „onvergankelyken en stichtigen
arbeidt" kan bepalen. De Groots „Christus Patiens" het eerste klas.
sieke Paschaspel dat in de Nederlanden geschreven werd (1608), vier
jaren eerder dan Vondels Pascha, heeft een machtigen indruk op zijn
geest gemaakt. Misschien was het de aanleiding voor Vondel tot het
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schrijven van zijn Pascha en zijn Hierusalem verwoest. Wellicht heeft
de herinnering aan de Groots alom geprezen en gelezen blij-eindend
treurspel hem nooit los gelaten. Het gestelde probleem raakte immers
de kern van Vondels zieleleven, de zin van het lijden en de opvatting
der gerechtigheid. Dit zijn de twee motieven waarop en waaromheen
Vondels zieleleven wentelt tijdens de „bekeeringsjaren". Zij krijgen
hun beslag met de „Maeghden" en met „Peter en Pauwels". Nu zien
wij uit de jaartallen der z.g.n. kruisgedichten: Gethsemani, Ecce Homo,
en uit de bekentenis van 1654, het jaar van verschijnen van den Lucifer,
dat de tragedie van den lijdenden Heiland Vondel duidelijk voor den
geest staat en dat hij sours teruggaat tot de Groots diep vereerd meester.
werk voor het uitzingen der diepe ontroering ten aanzien van den
lijdenden Heiland. Hoe kwam het, dat Vondel er niet toe overging zelf
een lijdensdrama te schrijven? Of heeft hij er wel aan gedacht en zijn
de desbetreffende gedichten proeven eener dramatische bewerking?
Hierop valt niet met zekerheid te antwoorden. Wel kunnen wij gissen,
dat Vondel, indien hij er toe was overgegaan, het accent van het drama
niet zou hebben gelegd op het vergeldingsmoment, zooals dit bij de
Groot geschiedde, maar zou gewezen hebben op de genade van Jesus'
bloed en op de mystieke beteekenis van het lijden. Het zou dunkt mu j
een drama der goddelijke Liefde geworden zijn met extases van ver.
rukking en verteedering, zooals zij voorkomen in „De Kruisbergh".
Vondel geknield voor het kruisbeeld, in zielsverrukking, beschouwend
en stamelend in extatische overgave, dat is het antwoord, dat Vondel
zelf ons Beef op de gestelde vraag. De veronderstelling, dat hij aan den
voet van het kruis de Groot niet kon vergeten, is gem of break doen aan
zijn genie.
Bloemendaal
DR. JOS. VANDERVELDEN.
P.S. De door mij gebruikte uitgave van de Groots Christus Patiens is
verzorgd door D. W. Triller (Hamburg, 1740).

De sententies in Vondels drama's
et utile duki van Horatius' Ars poetica, of zoals Vondel vertaalt
„het oirbaer met den honigh van vermaeckelijckheit liefelijck
te vermengen, te matigen", is de kern van de zeventiende.
eeuwse kunstleer. Spreekwoord en embleem, punt. en leerdicht zijn
de geliefde vormen, waarin de dichtkunst, de kunst van het zeggen in
gebonden vorm, zich stelt ten dienste van godsdienst en wetenschap,
van deugd en goede zeden. En het toneelspel verdedigt zich tegen alle
beschuldiging van lichtzinnigheid en ijdelheid door de nadruk te
gen op z'n pragmatisch karakter. Hooft, die in het spoor van Coornhert,
in de school der Ouden de wellevenskonst beoefent en door zijn kunst
zoekt op te klim.m.en en te leiden „naer het heerlick hof van d'erentfeste deught, daer vreught is voor 't gemoet te winnen"; Bredero, die
„onder dexsel van soete en vermakelijcke kluchten alleen het ooghe
heeft op het gemeene beste, niet soeckende dan alomme de verbete.
ringe der vele bedorvene zeden, (zichzelf) en alle menschen te ver.
lustighen en te verbeteren"; Vondel vooral, die in pleitrede op pleitrede
zich op de bres stelt tegen de belagers van wat hij als zijn hoogste en
edelste roeping beschouwt, zij alien hebben het toneel als een school
van „welsprekentheit en deught en wijsheit", als de levensschool bij
uitnemendheid geroemd.
Het is de didactische lijn der ars rhetorica, die begint bij Jacob van
Maerlant, die loopt door de werken van sprooksprekers en rederijkers,
door mysterie. en zimiespel en als grondtrek het karakter van de zeven.
tiendeweeuwse literatuur blijft beheersen. Het is de kunstopvatting van
de cbj ectieve levensbeschouwing, die natuur en leven slechts ziet als
vluchtige verschijningen van een blijvende realiteit, als „das flfichtige
vor den unbewegten Himmel der Bedeutung" (Fricke). Alle
leven en gebeuren wordt beheerst door eeuwige wetten, welke te door.
vorsen en te kennen de ware levenswijsheid leert betrachten. Het leven
van alle dag, gewijde en ongewijde geschiedenis, mythe en fabel der
Ouden openen zich voor de „inventio" van de dichter als onuitputte.
lijke bron van leerzame voorbeelden en illustraties op de weg naar de
wellevenskunst in 't religieuze en in 't praktische. Die lessen te vatten
in welsprekende, pakkende vorm („klaer, geloofwaerdigh en kort", als
Vondel het uitdrukt in zijn Berecht voor „Jeptha"), die voorbeelden
voor ogen te stellen in de aantrekkelijke of de afschrikwekkende kleu.

225

DE SENTENTIES IN VONDELS DRAMA'S

ren van het „sprekend schilderij", is de taak van de kunst, in 't bizonder
van het toneel. Daar toch wordt
Al 't weereltlijck beloop naer 't leven afgeschildert,
Door spreeckende schildry.
Hartstoghten, onderlinge aen 't barrenen, aen 't woelen,
Ontvouwen zich, gelijck de verwen, met de naelt
Of schietspoel net geleght, en daer geen meester dwaelt
Van wel te schicken, zijn tapijtwerck geestigh tekent,
Dat wie 't bespiegelt dit een overeenkomst rekent
Van hemelsch ooghmuzijck. bier geeft de bloem van spreuck
En hemelval een' geur, een' liefelijcken reuck,
Die meer dan wieroockgeur, den Goden opgedraegen
Met gouden wieroockvat, en schaelen, hun behaegen.

Tooneelspel sticht een' staet, verschoont geen lastervleck,
En smet in heiligh, noch onheiligh. elx gebreck
Wort, zonder iemants naem te quetsen, aengewezen.
Tooneelspel leent een' schat
Van wijsheit, opgestapelt van veele eeuwen.

Samson 671/95.

Wijsheid, sprekende in „treffelijcke spreucken", dat was het vooral
wat Vondel waardeerde in de werken van Seneca, spelen, „van geleert.
heit gepropt". Ook waar hij, in zijn rijpere ontwikkeling, het klassieke
drama in zuiverder worm leert kennen bij Euripides, Aeschylus en
Sophokles, bewondert hij naast het schilderij, „dat de heldere middagh.
zon niet schroomt", de rijkdom van „gezonde gezoute leeringen, van
heerlijcke en uitgeleze, van goude spreucken"9. Hoezeer de spreuk,
bier met zovele epitheta geprezen, een essentieel, organisch element
vormt in Vondels eigen drama's, zal een nadere studie van deze uitdrukkingsvorm aantonen.
Gezien de vele betekenissen waarin het woord „spreuk" in ons heden.
daags taalgebruik voorkomt, is het wenselijk, die benaming bier te
vervangen door de minder gebruikelijke van „sententie", door verr
schillende onderzoekers van deze poitische uitdrukkingsvorm aan.
gewend ter onderscheiding van verwante variaties. Gerber 2) gebruikt
de naam „Sentenz" (lat. sententia) als synoniem van het Griekse gnome,
ter aanduiding van spreuken van litteraire oorsprong met sterk per.
soonlijk cachet, in tegenstelling met het spreekwoord, dat algemeen
volksbezit geworden is. Ook beweegt zich de sententie (gnome) op
hoger plan, is als Otto het uitdrukt meer „Ausfluss der Weisheit der
hoberen Kreise", dieper schouwend en ontdekkend clan de alledaagse
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waarneming van het spreekwoord, waaruit ook het verschil in vorm
te verklaren is: „das ungeschminkt Treffende des Sprichworts, die
Wiirde der Gnome (Sentenz); das Sprichwort entscheidet in knapper
Kiirze, die Sentenz (Gnome) zeigt den Gedanken in ruhiger, milder
Endaltung". Paul Niemeyer, een der nieuwere onderzoekers van het
wezen der sententie, onderscheidt deze dan verder van de gnome en
omschrijft de laatste als „ein fiir sich entstandene und fiir sich beste.
hendes Spruchgebilde", de sententie daarentegen als „ein spruchartiges
Gebilde, das Teil einer grosseren Dichtung ist", als zodanig afhankelijk
van een voorafgaand „Ansatzmoment", waarop ze reageert of waar.
door ze wordt geinspireerd, en met de geest en de stiji van het gehele
werk, met de omgevende situatie en met de spreker ten nauwste ver.
bonden3).
Mustraties en voorbeelden noemden we Vondels treurspelen. Mu.
straties van de wetten die het grote werelddram.a beheersen; aan.
trekkelijke of afschrikwekkende voorbeelden, gekruid met pit van
levenswijsheid, om de jeugd de zeden „in te plan,an en in te stampen".
In de trits Lucifer — Adam in Ballingschap — Noah of ondergang der eerste
weerelt toont hij de oorsprong, geeft bij het prototype van het grote
werelddrama: de opstand van het schepsel tegen zijn Schepper, rijn
ondergang in eigenwaan en zinnenlust. Alle andere tragediOn rijn
slechts herhaling en uitvloeisel van wat hier in beginsel aanwezig is.
„Staetzucht" is de grote zonde en de oorzaak van de val van Lucifer,
ook van Sahnoneus, Faiton, Adonias, Absalon. In haar gevolg gaan
afgunst, tweedracht, broedertwist, opstand van de zoon tegen de vader
en daarmee een sleep van ellenden over families en volken. Ze is de
zonde van „de machtigen, die, noit met hunnen staet vernoeght, altijt
poogen hooger in top van mogentheit te steigeren, en op glimpige
titels hunne nagebuuren en anderen onrechtvaerdigh te beoorlogen.
Hierom wordt de gansche weerelt zonder ophouden omgeroert, ge.
lijck een onstuimige zee, waerin ontelbare vorstendommen en volcken
schipbreuck aen goet en bloet en have lijden en jammerlijck vergaen".4)
In sententie op sententie heeft Vondel haar karakter en verwoes.
tende gevolgen gesignaleerd: „d'ondanckbre staet naer hooger waerde.
De mensch was gaerne een Godt op aerde". „Al zou hij oock zijn vleugels
zengen in 't eeuwigh vier dat boven hangt, En 't hof der starren omme.
vangt"„,De Hoovaerdy houdt streeck noch utaet", zo bespiegelt de
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Rey van Priesteren in Salmoneus (1712 en 205). Niets is haar heilig:
„Staetzucht kent noch Godt, noch bloet" (Luc. 1329); „De kroonzucht
kent noch bloet, noch afkomst, recht noch orders" (Adonias 1780). Ze
is een allesverwoestende koorts: „Staetzucht is een schendige godin,
Die in de steden ingekroopen, Niet scheit eer zy de stein, en huffs en
hof help' sloopen" (Feniciaensche of Gebroeders van Thebe 540/2).
Maar wat zich verheft, moet vallen: „Geen Almaght, noch haer
kroon: men koomze niet te na, Ten zy men leeren wil met naberou te
spa. De minder moet gedwee voor zijnen meerder wycken", waar.
schuwt Apollion zijn trotse meester (Luc. 622/4); in Salmoneus wordt
met verwijzing naar het lot der Olympusbestormende Giganten (een
geliefd motief bij Vondel) herinnerd aan „de maght der Godtheit,
die het al Wat zich te trots verheft verwezen heeft ten val, En elcke
maght haer peil, van niemant t'overschrijden, Door noodlot goed.+
gekeurt, heel stip, voor alle tijden" (101/4 en 775/8). Daarom, „Wie
wijs is, hou zich laegh, en in zijn element". In onderwerping aan Gods
gezag en beschikking ligt 's mensen geluk: „De zaligheit bestaet in een
gerust genoegen, In 't stemmen met Godts wil, en zich naer hem te
voegen" (Luc. 520/1). „Wat Godt behaeght, en schickt, dat wort met
recht geprezen"; „Het is al wel, al goet, wat Godt bepaelt, en werckt",
is het enige antwoord van de Rey van Engelen op alle bezwaren der
Luciferisten (Luc. 895 en 897).
Dankbaarheid is de bron van het ware geluk: „Een danckbaer hart
ontbrack ten geenen tijde stof Den allerhooghste een schael vol wie.
roock op te draegen. Hij leeft gerust, die zich Godts schikking laet
behaegen" (Zungchin 38/40). Maar „Wie zijn geluck niet kent, leeft on.
geluckigh In rijck bezit" (Jeptha 1008/9).
Voorts, het kleine is 't veiligst. Badeloch (Gijsbrecht 861/4) beseft het:
„Hoe veel geluckiger zijn acme en slechte dorpen, En hutten laegh ge.
bouwt, min stormen onderworpen Dan eenigh heerenhuis, dat door
't geboomte steeckt, En daer het bulderen des winds zijn kracht op
breeckt".
Dwaas is, wie zijn vertrouwen stelt op 't vergankelijke aards bezit,
want „Ter weerelt staet niet stil. De hooghste wijsheit, Godt, Heeft
geen bestendigh lot Hier beneen in 't gemeen toe beschoren. In 't purper
zit de mot, De roest verteert het stael En glans van schoon metael"
(Jeptha 737, 745/50). „Het aertsch geluck is noit een' mensch zoo trou
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gebleven, Dat het zijn voesterkint bleef koestren al zijn leven, Of
't weifelde endtlijck, zagh het wars aen met den neck, Verkeerde alle
eer in schande, en rijckdom in gebreck, En armoe, zommigen onnozel,
en onschuldigh, Een deel bij humie schult". Het is de ervaring van
Jonathan (Koning David herstelt 1197/1202), als van de Wetgeleerde in
„Salomon" (23/6), die er een wijze beschikking Gods in ziet, want „De
mensch, te bros van stof, Magh qualijck tegens weelde, en al te groot
een'
Gelukkig de ziel die, „ontslagen Van 't sterfelijck pack, is boven alle
vlaegen Van weereltsheit wereldse neigingen), en jammer, vrij van
smet, In staet van rust en zekerheit gezet": „Geene aertscheit kan den
rijcksten mensch meer geven Dan aertsch genot, een kort onzeker leven,
Vol zwaerigheen. men pluckt geen roos, of voelt Den doren, die de
hant quetst. hoe men woelt Om rijckdom; hoe men zweet om eer en
staeten; 't Genoegen vlught. al laegen al de straeten Met kroonegout
en scepteren bezaeit, En diamant, en perlen: schijngoet paeit Geen'
gierigaert; geen wellust wulpsche zinnen. In Gode is 't al, daer buiten
niets te winnen". (Hofpriester in Jeptha 1451/60).
Maar tot dat inzicht komt men pas na zware slagen en teleurstellin.
gen, als Ifis. De jeugd wordt bekoord door 't lokkend schijngenot,
waarmee de „paradijsslang" 't oog verblindt Vtmgchin 431/4), in 't
bizonder de zinnelijke lust. Salomon en Samson „waarschuwen de
jonckheit, als met vierbakens, door d'ongelucken en rampen, waerin zij
vervielen, die de wulpsche zinnen den vollen toom gaven". Joseph het
voorbeeld van de standvastige deugd, is hun tegenhanger. „Sluit voor
Begeerte uw graegh gezicht: Zij loert, zij loert om in te vaeren
De dingen zijn niet als zy schijnen ...", zo maant met nadruk de Rey
van Engelen, en Joseph weerlegt de stem der verleiding van Voester
en van Jempsar met zijn jeugdige wijsheid: „Wie om het lockaes zwiert
en hangelt raeckt wel vast. Al vvie gevaer bemint vervalt daerdoor in
lijden. Men moet alleen geen quaet maer d'opspraeck zelf vermijden.
Hoe verder van den strick, hoe vrijer van gevaer", en: „De hitte van
de lust gaet effen voor 't gevoelen, Hoe korte weelde smert; maer eer
de lust aen 't koelen Geraeckt, waerdeert men, wat verlies van naem,
en eer Zou gelden, kreeg men d'eer om gout of tranen weer" (Joseph,
in Egypten 798/801 en 1025/9).
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„Een goude kroon op het hooft te willen draegen", als Absolon, of
„de korte wellust van een schoon vrouwenbeelt te genieten", als David,
„wat staenze zoone en vader dier! Heilige en weereltsche bladen zijn
dicht bezaeit met diergelijcke voorbeelden, daer dickwijl eene heele
weerelt, en duizenden onnozelen meer om te lijden hebben dan de
menschelijcke natuur machtigh is uit te harden". Daarom zijn Vondels
spelen vol lessen aan de vorsten en machthebbers, wie 't heil van 't
yolk is toevertrouwd.
Gerechtigheit die bout de konincklijcke muren:
Daer onrecht en gewelt palayzen ommeruckt,
Van elcken druppel bloets des geens dieme' onderdruckt,
En doemt door 't schendigh stael, ontspruyten duysent wrocken,
Die barsten uit tot wraeck: wiens sweerd eens uitgetrocken
Keert langsaem in zijn schee (Palamedes 862/5).

De goede vorst handhaaft het recht, want „'t Is billijck dat de wet en
't recht begint Van 't hooft des rechts" Ueptha 1112/7). Hij straft het
kwaad: „De nadruck van de straf leert wetten onderhouden" (Salomon
585). Maar niet in hardheid ligt zijn kracht: „Wat is ontzagh uit schrick,
en niet uit gunst geboren? Genade en weldoen treckt de menschen
zonder last" (Sal. 434). Strengheid en mildheid moeten hand aan hand
gaan: „Gestreng te straffen, milt en rustig in 't beloonen Van ontrou
en van trou zet staeten in hun kracht" (Zungchin 396/7). Wijs handelt
de rechter, „die veel quaeddoeners spaert Om een omioosele ziel te
vrijen van het swaerd" (Palam. 587/8). God zelf geeft hem daarin het
voorbeeld: „En Godt schelt daeghlijx zelf der boozen misdaet quijt.
Zoo beelt de koning best de Godtheit uit naer 't leven. De Godtheit
treckt min lof uit straf dan uit vergeven", pleit Abizag (in „Adonias"
1053/6).
De verhouding tussen kerk en staat, die Vondel zo zeer ter harte
ging, komt in zijn drama's herhaaldelijk ter sprake. Zo in „Salmoneus",
waar de hofpriester Hierofant, in dienst van de koning van Ellis, de
wettige godsdienst tracht te verstoren, en de aartspriester van Jupiter
hem waarschuwt: „De kercktwist baert doorgaens de scheuring in den
staet"„,De rechte godtsdienst stelt een' staet op vaste voeten" (600 en
603), terwijl de Rey van Priesteren gelukkig prijst de vorst „Die wel
begrijpt hoe teer d'Aeloude godtsdienst en Godts wetten Uit hun natuure
zijn". Staat en kerk hebben beide hun eigen terrein: „Wanneer de tempels en de hoven Verwarren hun gezagh, Dan gaet het niet als 't plaght
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Dan wort de deught verschoven, De schaduw schijnt het licht Te steuren
in zijn' plicht. Een ieder moet zijn beurt bekleeden. d'Eenstemmig.
heit van bey Gaet lieflijck, als een rey Van zang en dans, op maet van
reden. Zij onderhoudt den Staet, Ms 't zout der burgerijen, En stelt
het volck een maet. Geluckigh zijn die tijen" (679/92). Dezelfde gedachte
wordt uitgesproken door de Vorst in „Samson": „Zoo dienen dan, om
't volck geschickt en recht te leiden, Het outerboeck en 't zwaert in
geener wijs gescheiden. De tweederhande maght is noodigh, en 't ge.
meen Leeft zaligh, stemmen deze eenstemmigh overeen, Ms snaeren
op een luit." (760/3)
Talrijk zijn de sententies op de hechtheid van de band des bloeds:
„De bloetverwantschap is een nimmer scheibre bant", zegt Burgerhart in „Batavische Gebroeders", en Julius, zijn broeder, bevestigt dit
met het beeld: „Een bloetknoop, stercker dan een knoop van diamant"
(1539/40). Het is een variant op de Reyzang uit „Koning David in Ballingschap" (188/98), op die van de oprechte huwelijkstrouw in „Gysbrecht",
op de beschouwingen van de Wetgeleerde in „Jeptha" (1020 vlg.). Vondels
eigen vaderleed spreekt in Rubens woord: „Och, d'ouders teelen 't
kint, en maeken 't groot met smart, Het kleene treet op 't kleet; de
groote treen op 't hart" (J. i D. 1621/2), in het harde woord van Joab
tot David: „Wat baet de naem van zoon, als zich de vader schaem,
En eeuwigh schamen moet dat by dien zoon oit teelde" (K. D. herstelt
648/9), in de opmerking van Juno, bij het zien van de smart van Febus
(Faeton 1265): „Hoe menigh vader lijdt in zijnen zoone alleen".
Naast deze groepen van sententies, waarin de levensbeschouwing
van de dichter sterk spreekt, zijn er vele die we algemene waarheden
en praktische levenslessen zouden kunnen noemen. Sommige daarvan
keren herhaaldelijk weer in verschillende vorm. Zo de waarschuwing
tegen ondoordacht handelen: „Wie reuckeloos begint, beroem' zich op
geen voordeel" (Belzebub tegen de Luciferisten, L. 1074); „'t Is haest
gewaeght, dat lang en eeuwigh wort beklaeght" (Leeuwend. 680); „Het
naberou volght snel een' die t'ontijdigh oordeelt" (Bat. Gebr. 1327);
„Een die wat groots besteeckt, is traegh in zijn beleit" (Elektra 347).
Men moet echter de kans weten te grijpen: „Wie niet durft waegen,
als het tijt is, wint oock niet" (Adon. 438); „Wat rijp is lijt geen uitstel;
hoe het zij, Het uitstel brengt dan niet als schade bij" (Jeptha 1325/6);
„Wie sammelt moet bij wig met schade en schande leeren" (Bat. Gebr. 872).
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Zachtheid en overreding wimien het meest van hardheid en geweld:
„Een viiendelijck bejegenen Vermurwt een steenen hart" (K. D. i. Ball.
919/20); „Wie smeeckt wint meer dan een die vier en vlam. uitspuwt"
(Fenic. 524); „Wie alle oneffenheit met wapenen wil rechten, Vint werck.
men wint meer velts door tusschenspreecken dan Door wapens" (K. D.
herstelt 766/8); „Door onderlingh gespreck wert dickwijl pais getroffen"
(id. 669).
Varianten op het „help u zelf, zo helpt u God": „Wie zelf zijn handen
rept, die wort van Godt geredt" (Leeuwend. 663); „Hij wort bewaert,
Wie zich bewaert, en zoeckt te bergen" (K. David herstelt 112/3). . .
Soms ontspringen de sententies als een vuurwerk van vernuft uit
de dialoog van twee spelers over een zeker onderwerp. Zo waar Fon.
teius, de stadhouder van Nero in Nederduitsland, en Front°, de pres.
heer der Romeinen, zich met elkaar onderhouden over al of niet in.
grijpen met geweld in de zaak der „Batavische Gebroeders" (868/84):
Fonteius:

Een arts zal reuckeloos het lichaem niet vennincken
Van een gedienstigh lidt, maer wachten zijn gety,
Die 't evel openbaert, eer hy besluite, en sny
En afzette, om uit noot inkanckrend quaet te keeren.
Fronto:

Wie sammelt moet by will met schande en schade leeren.
Fonteius:

't Is kunst de tijt en maet te treffen fix en net.
Fronto:

Het heil van vorst en volck is d'allerhooghste wet.
Fonteius:

In trouwe dienaers is oock 's vorsten heil gelegen.
Fronto:

Hun trou is als de punt en sne van 's vorsten degen.
Fonteius:

Zij dient dan niet verstompt, maer scherp en gladt gewet.
Fronto:

Oprechte trou is schuw van opspraeck en van smet.
Fonteius:

Zy wort by wijlen oock uit onverstant gelastert.
Fronto:

By wijlen oock met recht, wanneerze allengs verbastert.
Fonteius:

Dan geeft de tijt hier blijck en klaere proeven af.
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Fronto:

Niet altijt klaer, uit angst voor een gewisse straf.
De kloecken weeten hunne aenslagen loos t'ontveinzen.
Fonteius:

Maer een noch kloecker, ziet den grond van hun gepeinzen.

Het is de vorm der stichomythie, bekend verschijnsel in de Griekse
tragedie, in 't bizonder die van Euripides 5). De sprekers antwoorden
elkaar in snelle dialoog van gelijke, paarsgewijs rijmende verzen; een
levendig spel, dat echter licht tot monotonie vervalt en daarom met
mate door Vondel wordt aangewend. Elders strekt de gelijkheid zich
ook uit tot het woordgebruik, zo waar tweeirlei levensbeschouwing
scherp tegenover elkander worden gesteld, als in „Noah", 466/9:
Achiman:

Geluckigh levenze, die 't eelste van hun jaren
Besteen in wellust, eer 't hun d'ouderdom benijt.
Noe:

Geluckigh levenze, die zuiver 's 'evens tijd
Besteden Godt ter eere, in 't bloeienst van hun leven.

II
Deze sententies, een keur uit de ruim 300 die ik aanstreepte, vormen
een organisch element in Vondels drama, waarvan hetzelfde geldt
wat Herder schreef van dat van Seneca en Euripides, namelijk dat
het „eine Schule des tatigen Lebens" is. In het bijbelse, mythische of
historische verhaal dat er aan ten grondslag ligt, is de stof reeds als
aanschouwelijk beeld gevormd, maar voor de klassieke, idealistische
dichter wordt die stof transparant van dieper wezen, symbool van
algemene, eeuwige levenswerkelijkheid. Zijn drama is, wat Hefele
noemt, „Bildwerdung der Idee": in de scherpe profilering der karak.
ters spreken de algemeen menselijke drifters die hen drijven, in de
noodlottige gang en uitwerking van hun daden de onontkoombare
wetten die het leven beheersen. Zo wordt het enkele geval door probleemverdieping en motivering, door het welsprekende woord en de
ganse „toestel des treurhandels" geslepen tot spiegel voor alien die zich
hun in wezen verwant gevoelen, „hun inboezemende, dat er heden niets
zoo vreemt voorvalt, of het is al van outs gebeurt en dat onder het
omwentelen van het radt van avontuure de zelve zaeken in andere
tijden, plaetse en personaedjen t'elckenmale weder boven komen". En
rey en spelers beiden worden tolk van wat de dichter in hun lotsbe.
stemming als levenswaarheid speurt. „Der Dichter betrachtet", als
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Th. A. Meyer het uitdrukt, „die Welt sub specie vivi und was er so ge.
winnt sind nicht Verstandeserkenntnisse und Regeln, sondem die
Wirklichkeit lost sich ilun auf in ein System von lebendigen Kraften"6).
Dit is de kracht der moraal in Vondels sententies: levenswijsheid, aan
het leven zelf ontsprongen, treffend door de onmiddellijke aanschou.
welijkheid, doorgloeid van de gevoelswarmte waarm.ee de dichter
deelneemt in het leven van zijn personen. Dit is het spontane leven van
zijn sententies, zet er het accent, de dynamiek, de gevoelstoon in,
waardoor ze, hoe algemeen en bekend ook van inhoud, nieuw zijn en
dieper spreken dan de koele abstractie.
Organisch element is de sententie ook in de uiterlijke vorni. Hoe.
zeer als algemene gedachte uitgeheven uit de bizondere dramatische
of poetische situatie en als zodanig een zelfstandige, gesloten zins.
vorm, ze blijft in toon en beweging en uitdrukkingswijze verbonden aan
het poitisch organisme waaruit ze als nieuw geboren ontsproot. Het
is de streng gestileerde vorm van de alexandrijn of, wat de reyen be.
treft, van de strofe, met hun methodische eenheid van ritme en metrum,
hun krachtig bindend en accentuerend rijm. Het is de streng gebonden
vorm van het klassieke vers, waarin het persoonlijke slechts voelbaar
wordt als diepere resonans; het is de vaste vorm van de objectieve
levens. en wereldbeschouwing.
De zinsvorm is, als uitdrukking van een onwankelbare waarheid,
Vail een levenswet, bij voorkeur de bevestigende, klaar en nadrukkelijk,
kort en kernachtig, met krachtig accent gebonden in de enkele vers.
regel, of breder beschouwend in de periode, maar klaar en overzichte.
lijk naar de eis van het gesproken woord in het drama, waar de hoor.
ders maar weinig tijd gelaten wordt om de gedachte in zich op te nemen.
De sententie kan parataktisch verbonden zijn aan het bizondere geval
waaruit ze ontspringt; adversatief, b.v. in Absolons klacht, door Jonas.
than meegedeeld aan David (K. David herstelt 1186 vlg.): na een her.
innering aan vroegere grootheid de algemene overweging „Maer aertsch
geluck is noit een' mensch zoo trou gebleven, Dat het zijn voesterkint
bleef koestren al zijn leven ..."; — vaker, met meer nadruk, door het
redengevende want, als beroep op de algemene ervaring of vanzelfspre.
kende waarheid: „Want wat zich schaemt bij dagh, en draeit op veel
gevaers, Wort Bever 's nachts gezien, als schooner bij de kaers" (Salmon. 113/4); „Want tweedraght is de bron en springair van ellende"
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(144); „want noot zoeckt troost aen list, en acht geen stuck te stout"
(Maria Stuart 28).
De vraag, uitdrukking van onzekerheid, komt uit de aard niet voor,
wel de rhetorische, in wezen een emphatische bevestiging: „Wanneer
de harder dwaelt, wat pad, wat rechte gangen Kan d'arme kudde
gaen?" (Gysbr. 224/5); „Wat baet gekerm, indien het kermen niet kan
winnen?" (Hier. verwoest 1534); „Derft hij oock vryheit die al heelt wat
hij begeert?" (H. verwoest 1534). Ook de uitroep met zwaar gevoels.
accent: „Hoe menighmael bedrieght de schijn" (Jos. i. Egyp. 1411);
„Hoe weeligh valt de dochter haere moeder, De brave heft zijn blijde
bedtgenoot In d'armen, als een dau in 's aerdtrijcks schoot !" (Jeptha
14/5); soms versterkt door de interjectie: „Och, d'ouders teelen 't
kint ." (Jos. i. Dothan 1621/2); „och, Beene artsenij kon krancken
Genezen, die des artsens raet versmaen" (Jeptha 210/1).
De aangewezen tijd voor de sententie, een waarheid voor alle tijden,
is het duratieve praesens. Een enkele keer gebruikt Vondel het praeteri.
tum als parallel van de Griekse aoristus gnomicus: „Noit droegh een
rijck gerust twee koningen gelijck, Gelijck de weerelt geen twee zonnen
kan gedoogen" (Adon. 1061/2); „Een danckbaer harte ontbrack ten gee.
nen tijde stof Den allerhooghste een schael met wieroock op te drae.
gen" (Zungchin 38/40).
De modus van de constaterende of aan de ervaring van de hoorder
appellerende sententie is de indicatief, die van de vennanende of raad.
gevende de imperatief of de adhortatieve conjunctief: „Sta vast, een
ongeschockt vertrouwen Is als een diamanten schilt, Daer 't broose
glas zijn kracht op spilt" (K. David herstelt 397/9); „Geen Almacht, noch
haer kroon: men koom'ze niet te na, Tenzij men leeren wil met naberou
te spa" (Luc. 622/3); „Hij vreest te vroeg, die vreest eer 't onheil is
geboren. Men maeck' zich zelven niet ellendigh voor de tijt" (Salom.
1768/9).
Het subject van de sententie, die een algemene ervaring of waarheid
inhoudt, is uit de aard onbepaald; vandaar niet ik of gij, maar men, hij,
zij — die, wie, wat, of het algemene, collectieve substantief: „Men heelt
geen wonden met ophaelen van gebreken, Maer eer met zwijgen"
(K. D. herstelt „Hij wort bewaert, Wie zich bewaert, en zoeckt te bergen"
(766/8); „Zij wijten het zichzelfs, die niet te raden zijn" (Leeuwend. 639);
„Wat onherstelbaer is, wort met geen' rou geboet" (Faeton 1467); „Wie
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vijanden verweckt, bezaeit het lant met plaeghen" (Bat. Gebr. 1032);
d'ondanckbre, de vrome, de wijze, de mensch, de jonckheyt, de be.
daeghtheyt....
Het algemene karakter van de sententie, die de deugden en ondeugden,
de goede menselijke daden en de misgrepen tekent in hun heilzame of
verderfelijke werking, verklaart de voorliefde voor de substantivering
van adjectieven en infinitieven (Rechtvaerdigheyt, de trotsheit, de
hovaerdy, de wulpscheit, het al te licht betrouwen, een vriendelijck
bejegenen, 't ontfermen...); — de voorliefde voor de concretisering van
het abstracte, in 't bizonder door de allegorische bezieling, die de ab.
stractie sensitiveert tot levende kracht: „Oprechte trou is schuw van op.
spraeck en van smet" (Bat. Gebr. 1327); „Het naberou volght, als een
gezellin Hartneckigheit, die haeren eigen zin Bewieroockt, meer dan Godt
en Godts bevelen" (Jeptha 1725/30); „De deught is niet gewoon Te streven
op een bedt van roozen naer de kroon, Maer langhs een steilen wegh"
(Salmon. 411/4).
Het is de barokke trek naar de zimielijke, levendige verbeelding,
die hier spreekt, de grondtrek van de renaissancistisch-klassicistische
kunstopvatting. Poizie is haar de kunst van het schone woord, dat
kunstig en ongewoon, sierlijk en indrukwekkend vonn geeft aan wat
men ook eenvoudiger en directer, maar alledaagser zou kumien uit.
drukken in prozaise taal; de kunst ook, die de abstracte gedachte en
het onstoffelijk gevoel concreet leven geeft in de sensitieve, picturale
verbeelding. Hoe zeer het hier gaat om het sensitieve accent, toont
reeds het laatste voorbeeld, met de voor ons werkelijkheidsgevoel
eigenaardige combinatie van „te streven op een bedt van roozen" en
„langhs een steile wegh". Het verklaart ook de verbinding van de meest
verscheiden verbeeldingselementen, als in: „De burgherlijcke twist
is eene scherpe roede. Wat raet, wat middel om te lesschen zulck een
brant?" (Zurzgchin 68/9); — het telkens weer terugkeren van bij uitstek
sensitieve motieven als brand, vuur, donder, bliksem, springvloed, balsem,
in attributieve betrekking met de abstracte betekenis: „De brant van
oproer wort in 't opgaen licht gebluscht, Maer zwaerlijck als de vlam
ten daecke is uitgeslagen" (Samson 787/8); „De balsem van verdragh
heelt dootelijcke wonden" (K. D. herstelt 702); — de cumulatie van
zinverwante beelden: „Men wint een hooghte allengs, by trappen en
by treden, En raeckt al stil op stoel, tenvij1 het niemant merckt. Hoe
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kan men zeggen dat hy rust, die doorgaens werckt? De waterdrop
wint traegh, noch wintze op steen, en yzer. De schaduw gaet haer'
gang rout om den zonnewijzer: De starren spoeden wegh, en niemant
merckt de vaert" (Salmon. 904/9).
Geliefd, als reeds bij Seneca en bij verschillende dichters der 17de
eeuw7 ), is ook bij Vondel het scheepvaart-motief met z'n rijkdom aan
allegorisch aanwendbare momenten: voor de levensreis met haar
stormen en gevaren, het bereiken van de veilige haven, het levens.
beleid in handig laveren en uitwijken voor klippen, ...:
hy raeckt achter,
Die niet zijne armen rept, daer 't water voor de boegh
Geweldig bruischt, en ruischt. dan kan men niet genoegh
Zijn krachten spannen, en zich reppen in het roeien. (Salmon. 824/4).
Wy moeten boven wint, of gaen al teffens onder (Bat. Gebr. 1332).
De zeeman, die den storm opsteecken ziet, verzuimt
teen zeil te strijcken, eer hem 't onweer koom' verrassen
K. D. herstelt 44/5).
Wie eenmael schipbreuck lijdt, leert simmer zich betrouwen
Op d'ongena der zee, die op haer luimen leit,
Den zeeman eerst verrast, wanneerze streelt en vleit. (ibid. 630/2.)
De zeeman ziet een' storm opkomen, en, aen 't gruwen,
Verkiest een haven, die hy anders wenscht te schuwen.
(Bat. Gebr. 1283/4.)

Allegorieen, die niet alleen in het tekstueel verband verdiepen tot zin.
vol transparant, maar zo doorzichtig zijn, dat ze ook zonder uitdrukke.
lijke paralellisering met de bedoelde zin, een algemene levenswaarheid
of -les vertolken. Zo wordt ook Joabs woord, op Davids gissing, wat
Absolons bode voor tijding mag brengen (K. David in Ballingschap 639/40)
— in het stuk zelf van onvermoede prospectieve betekenis — algemene
sententie:
Eene uur berockent wel weer werx met bystre zinnen
Dan duizent handers in een jaer zien of te spinnen.
Sententie, voor de tijdgenoten van Vondel van rijker beeldende kracht
door de nog bewuste oorspronkelijke betekenis van „berockenen" en
de daarmee samenhangende woordspeling in „werx" (= vlas).
Spreekwoordelijke kracht krijgt de sententie niet alleen door haar
inhoud van algemene levenswaarheid, maar ook door nadrukkelijk.
heid, kortheid, kernachtigheid van vorm. De alexandrijn, met z'n
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caesuur in het midden, leent zich als melodische eenheid daartoe
zonder. De zin loopt op naar het midden en vloeit uit in de tweede
vershelft, de aangewezen vorrn voor het spreekwoord met z'n zin voor
symmetrie en antithese:
Wie reuckeloos begint, beroem' zich op geen voordeel (Luc. 1074).
Wat ree gewonnen is, behoeft men niet te winnen (Luc. 725).
Wanneer men heet volleert, is d'eerste les begost (Jos. Eg. 534).
Hoe verder van het vier, hoe minder zorgh voor zengen
(Jos.
Eg. 475).
't Ontfermen voordeel brengt, gestrengheydt schade en schande
(Hier. verwoest 1520).
Geringe sorge spreeckt, geweldige verstommen (Hippol. 732).
Men magh 't gevaer wel zien, maer wacht u dat te tergen (Salm. 156.)
Ms in het spreekwoord is het rijm er geliefd om z'n bindende en accen.
tuerende kracht: „Wie niet durft wagen als het tijt is, wint oock niet"
(Adon. 438); „'t Betaemt den mindere voor meerdre macht te wijcken".
„'t Is haest gewaeght, dat lang en eeuwig wort beklaeght" (Leeuwend. 680).
Zwaar accent zet Vondel ook door zijn pleonasmen, als in het laatste
citaat door „lang en eeuwigh". Andere voorbeelden: „Want tweedraght
is de bron en springaer van ellende" (Salmon. 144); „Het is al wel, al goet,
wat Godt bepaelt en werckt" (Luc. 897); „Wie smeeckt, wint meer dan
een die vier en vlam uitspuwt" (Fenic. 524); „De zaligheit bestaet in eerz
gerust genoegen, In 't stemmen met Godts wil, en zich naer hem te voegen" (Luc.
520/1). Door zinsomzetting, in 't bizonder door vooropstelling van het
grammatisch subject om alle nadruk op het gezegde te leggen: „'t Is
kunst, de tijt en maet te treffen, fix en net" (Bat. Gebr .873); Is kunst, zijn
eigen nut en voordeel recht te kennen" (Leeuwend. 633); Valt mackelijck, zijn vlack in 's anders bloet te spoelen" (ibid. 1524); — of van de
adverbiale bepaling: „Met noot en wanhoope is het zorgelijck te vechten"
(K. D. i. Ballings. 1455).
Nadruk en kernachtigheid gaan gepaard in het laatste voorbeeld:
„met noot en wardzoope". Zo ook in de antithese: „Men boet met zware
schade, het al te licht betrouwen" (J. i. Eg. 803)„,De prijs komt na, de
strijt moet voorgaen" (ibid. 986); ”De min is keur, geen dwang" (Leeuwend. 1756).
De kunst, waarmee Vondel de alexandrijn beheerst en stemt tot
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organisch levende eenheid van gedachte of gevoel en klank en be.
weging9, treft ook bizonder in zijn sententies. Nu eens is de caesuur
scherpe insnijding in overeenstemming met de symmetrie der ge.
dachte of middel tot krachtige accentuering, dan weer wordt ze ver.
plaatst naar de behoefte van versnelling of verlangzaming der ge.
dachtebeweging: „Wie niet durft wagen als het tijt is, / wint oock niet"
(Adon. 438); „'t Is haest gewaeght, wat lang en eeuwigh wort beklaeght"
(Leeuwend. 680). Het verseinde is met geaccentueerde rijmklank sterk
gepointeerde afsluiting der gedachte of vervloeit enjamberend in de
vloeiende lijn van het rustige betoog: „Geluckigh levenze, die zuiver
's levens tyt / Besteden, Godt ter eere, in 't bloeienst van hun leven"
(Noah 468/9). Het enjambement werkt plastisch door z'n rekking:
„men wint met tusschenspreecken / Gemackelyker velt dan door den
steilen wegh I Van oproer" (Luc. 1084/6), of het verlegt de nadruk op het
hoofdwoord: „rich over 's enders heil bedroeven, is gebreck / Van
liefde, en rieckt naer nyt en hooghmoet" (Luc. 964/5); „een vriendelijck
bejegenen / Vermurwt een steenen hart" (D. i. Ball. 919/20).
In Vondels sententies wisselen de korte, praegnante spreekwoorde.
lijke vormen of met de bredere, rustig beschouwende en betogende.
Hun onderscheid spreekt het duidelijkst in een vergelijking van syno.
theme gevallen als Josephs antwoord op de vraag van Potifar, of hij
de joffers niet wil geleiden op 't feest van Apis: „Hoe verder van dat
vier, hoe minder zorg voor zengen", met zijn betogende afweer van het
verlokkende verzoek van de Voester: „Wie om het lockaes zwiert en
hangelt, raeckt wel vast. Al wie gevaer bemint, vervalt daer door in
lyden. Men moet alleen geen quaet, maer d'opspraeck zelf vermyden.
Hoe verder van dien strick, hoe wryer van gevaer" (jos. i. Eg. 476 en
798/802). Of Davids overweging: „Door onderlingh gespreck went dick.
wijl pais getroffen" met Amasa's breder betoog ter versterking van zijn
verzoek aan Joab om een samenspreking tussen David en Absolon:
„Bloetvrienden kunnen licht zich onderling to zamen Vereenigen, het
bloet dwaelt niet zoo wijt van bloet, Of zoo het eene heusch het andre
weer gemoet', d'Oneffenheit wort wel geeffent en gevonden. De balssem
van verdragh heelt dootelijcke wonden". (K. D. herstelt 669 en 689/702).
Vooral in de beeldsprakige sententies viert Vondel zijn zin voor de
breed epische schildering. Zo, waar Us (in „Zungchin") antwoordt op
de vraag, hoe men de burgertwist zal blussen:
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Men voert de waterspuit te spade by der hant,
Wanneer de vlam in 't hof ten hemel komt gestegen,
d'Orkaen daer onder blaest en stoockt, en aller wegen
De wijken zet in vier, en weit de straten af (70/3).

Breed zijn de sententies, waar een abstracte waarheid wordt ge.
spiegeld in en geaccentueerd door de sierlijk uitgewerkte vergelijking:
Een reden, lang erkaut, bevestight door de tijden,
Die op elckandre slaen, en die de proef kan lijden,
Behout haer waerde, als munt van 't louterste metael,
Ontziet noch vier, noch toets, noch klanck, gewight, noch schael.
(Zungchin 1322/4).

Ondanks hun uitgebreidheid behouden ze het karakter van spreuk door
hun hechte gebondenheid, maar dit kan niet meer gezegd worden van
de bredere algemene beschouwingen als b. v. in „Salmoneus":
De godtsdienst raest en suft,
Wainneerze dient tot spel van menschelijck vernuft.
Men moet de weeligheit der herssenen besnoejen.
Het brein verdicht niet goets. de Staet vergeet te bloejen,
Daer nevels van misbruick en ongetoomde drift
De telgen van de jeught besmetten met vergift
Van eigenzinnigheit, en dertle hoovaerdyen. (129/34).

Hier is niet meer de sterke concentratie, de scherpe belijning, het
sprekend relief, waaraan de sententie juist haar trefkracht dankt, en
is het beter van sententieuze beschouwingen te spreken. Hetzelfde geldt
van de karakterisering van algemene verschijnselen als „het krijghs.
geval (= het lot van de krijg)9), de band van het bloed1°), de winzucht
en haar nietsontziende ijvern), de jeugdige onervarenheid en onnaden.
kendheidn) in de reien, waar het koor de beperkte kring der handeling,
de blinde bewogenheid van 't werelds spel ontstijgt en in de hoge rust
van de beschouwing de zin des 'evens trekt en de lessen der wijsheid
spreekt"). Daar zijn ze ook meer op hun plaats dan in de snelle gang
van de dialoog.
W. !CRAMER.
Wageningen

AANTEEKENINGEN
Opdracht van Elektra en van Feniciaensche of Gebroeders van Thebe.
2) Die Sprache als Kunst II 2, S. 200 ff. (Bromberg 1873).
3) Zie hierover breder: Niemeyer, Die Senteaz als poetische Ausdrucksform vorztiglich
im dramatischen Stil (Berlin '34) S. 1-34.
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4) Opdracht van Feniciaensche of Gebr. v. Thebe).
5) Zie over de stichomythie: E. Bethe, Die Griechtsche Dichtung (Hb. d. Literaturwiss.
Wildmark-Potsdam).
6) Stilgesetz der Poesie. Leipzig 1901 S. 68.
7) G. Fricke, Die Bildlichkeit d. Dichtung d. Andr. Gryphius. Berlin

'33. S. 227-8.
8) Zie m'n bredere behandeling van dit punt in de stilistische interpretatie van
„Lucifer" (Nieuwe Taalgids Jg. 1940 blz. 207-9.)
8) K. David herstelt. 1114-20.
1°) K. David i. Ball. sch. 187-97 en Samson 605-17.
11) Faeton. Rey van Uuren 547.55.
12) Faiton. Rey van Uuren 488-64.
13)„Der Chor verlasst den engen Kreis der Handlung, um sich iiber Vergangenes
und Kfinftiges, fiber ferne Zeiten und Volker, fiber das Menschliche iiberhaupt zu
verbreiten, um die grossen Resultate des Lebens zu ziehen und die Lehren der Weis,heit auszusprechen". (Schiller, Ober den Gebraurh des Chors in der Tragodie. Die Braut
von Messina. Werke V. S. 349)

KANTTEEKENINGEN
PETER EN PAUVVELS. — Toen
op 10 Nov. 11. de N.V. Het Neder.
landsch Tooneel in de Stadsschouw.
burg te Amsterdam met dit volop
katholiek treurspel van den bekeer.
ling Vondel voor het voetlicht kwam,
realizeerden wij ons een keer te
meer, hoe verrassend de oude dra.
maturg, die al zoo vaak van de plan.
ken is afgetheoretizeerd, dat domein
telkens weer voor zich verovert.
Telkens weer met een ander drama
neemt hij het hem van rechtswege
toekomend terrein in beslag, niet
enkel dus met de herhaaldelijk op.
gevoerde en bij velen bekende stuk.
ken Gysbreght, Lucifer, Adam. en
Joseph, maar ook met die, welke
voor het groote publiek ten hoogste
namen zijn, omdat ze zelden of nooit
gespeeld werden. Met Palamedes,
Maria Stuart, Salomon en Noah
hoorde de Peter en Pauwels tot voor

kort onder 's dichters onbekende
tooneelwerken.
Weliswaar werd dit Aposteldrama
reeds menigmaal op Seminarie.
theaters gegeven — persoonlijk zag
ik het al opgevoerd in 1896 op Hage.
veld en nooit is die gebeurtenis, met
den tegenwoordigen Hillegomschen
pastoor B. van Leeuwen in de mees.
terlijk vertolkte rol van Nero, mij uit
de herinnering gegaan! — en, naar
ik meen, ook een enkelen keer in het
openlucht.theater te Valkenburg:
maar door beroepsacteurs en in den
Amsterdamschen Schouwburg, Von.
dels eerst gewonnen kroondomein,
was het stuk nog nooit gespeeld en in
dezen zin mocht dus de opvoering, die
ons nu, met den steun van „Katholiek
Amsterdam.", geboden werd, in dub.
bel opzicht een premiere heeten.
Daar viel in die opvoering werke.
lijk veel te prijzen. De regisseur
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A. Defresne had zijn moeilijke tank
tegenover dit tranenrijke treurstuk
ernstig en con amore opgevat. Met
name de suggestieve mise.en.scene
wekte zoowel in de donkere als in
de lichte tooneelen met haar treffen.
de en stijlvolle architectuur van
Jacques Snoek de juiste stemming
en de vereischte sfeer. Met het oog
nl. op de vele tooneelwisselingen —
Vondel heeft geeneen stuk geschreven
dat zeoveel changements de decor
vereischt als Peter en Pauwels —
bediende men zich van een zgn.
practicable, d.w.z. een vast scha.
bloon, dat de snelle verandering van
het Forum Romanum in de woning
der Christenvrouwen, van deze in
de Mamertijnsche gevangenis en
hiervan weer in het keizerlijk paleis
toeliet.
Al was door dezen vernuftigen
toestel een tooneel in de open lucht
en bij voile zon, zooals het derde
bedrijf vraagt, uitgesloten, voor het
overige werd er veel mee bereikt;
het paleis van Nero bijv. en de opper.
zaal der Vestaalsche maagden deden
met hun marmerzetels en hooge
kolommen grootsch en vorstelijk
aan. De fraaie soepele costuums
(van Serne) stemden in kleur en
snit met die omgeving overeen en
de fa. Michels had een paar prachtige
koppen gemaakt, bijzonder voor Petrus en voor Nero. Paulus leek icono.
grafisch te oud; hij had tegen den
grijzen hoofdapostel donkey van haar
en baard moeten wezen.
Om kort te gaan, zooals het ge.
woonlijk gebeurt: het zichtbare deel
van deze opvoering was niet het
minste en won het ver van het hoor.
bare. Op den gelukkigen inzet van
Simon den Toovenaar (Frits van
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Dijk) met Elymas (Han Bentz v. d.
Berg) en zijn sinistere „nimm,er.
slapende Ickers", terstond gevolgd
door de ontroerende samenspraak
van de jeugdige en vurige Petronel
(Ank van der Moer) en de oude be.
dachtzarne Plautil (Corrie Kore.
vaar), viel niets of te dingen; integen.
deel, dat waren zuivere en zeer boei.
ende tooneelen; maar bij het daarop
volgende tooneel, van de hoofdper.
sonen in het „Mamertijnsche hol",
zakte het peil onmiddellijk en waar.
lijk niet weinig, doordat Louis Saal.
born zijn Rubensachtigen Petrus
gewoon een versje liet opzeggen,
dat al de innerlijke geladenheid van
die geweldige zelfaanklacht tot ver.
legen champagne verlamde. Noch.
tans apostrofeeren die makkelijker
dan de alexandrijnen te hanteeren
viervoetige jamben met hun klaren
aanhef: „O wackerste van alle vo.
gelen" den kraaienden haan niet
minder poitisch dan Rostand het
zijn Chantecler de zon liet doen,
maar van het dichterlijke der door
de tralies dringende morgenglorie
was hier evenmin iets te merken als
van het dichterlijke der daar tegenover gestelde vermorzeling. En de
Pauwels van Henri Eerens maakte
deze deceptie niet goed; hij vererger.
de ze eerder door een Bemis aan
overtuiging, die de vraag opdringt,
hoe acteurs zich kunnen wagen aan
een drama van zoo heilige en eerlijke
bezieling, welke door hen in zoo
geringe mate gedeeld wordt. De
innerlijke belevenis ontbrak totaal,
wat door een hinderlijke onwennig.
heid in de bespeling van het Vondel.
vers zooveel te meer opviel.
Dit gebrek kenmerkte ook de
volgende bedrijven, bijv. het tweede,
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waarin het fijne en gracieuze spel
van Magda Janssens als Cornelia,
Moeder der Nonnen van Vesta, de
sfeerlooze figuren van den Aarts.
offerwichelaar (Eduard Paliners) en
van den theater•Agrippa (Johan
Schmitz) alleen maar droeviger deed
uitkomen.
Een hoogtepunt had de Nero van
den zoo bekwamen Louis van Gaste.
ren kunnen zijn, maar ook deze be.
zetting bracht een teleurstelling.
Uiterlijk en zuiver visueel, gestalte,
houding, kleerdracht enz. scheen
alles in orde, maar het leek voortdurend, of hij buiten zijn rol stond,
neen sterker of zijn rol hem embe.
teerde. Hoe is het mogelijk, dat een
kracht als Van Gasteren van een
prachtkans als deze Shakespeare.
aansche Nero biedt zOO weinig te.
recht brengt! Vooral de krankzinnig.
heidsscene, door Vondel in een ge.
nialen greep, buiten alle humanis.
tische tooneelwetgeverij om, als een
pathologische uitbarsting tusschen
zijn vrome verzen ingeslingerd, die
explosie van den in misdaden opge.
hoopten waanzin, had, in Van Gas.
terens handen, een klassieke demon.
stratie van Vondels dramatische
dynamiek kunnen en moeten worden.
En wat hebben wij gezien? Wat heb.
ben wij beleefd? Een slaapwandelaar,
leeg van alle fut, maar ook van alle
belang. Waar was de bezeten men.,
schenbeul, de potsierlijke komediant,
die door de schimmen van zijn
slachtoffers wordt opgejaagd en jEun.
merlijk zijn eigen rollen met de wer.
kelijkheid verwart? Waar bleef het
keizerswrak, dat onder de ineenstor.
ting van zijn vooze en bloedige heer.
schappij door Gods gerechtigheid
gekraakt wordt? Zonder een schijn
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van het in deze verzen onloochenbaar
noodzakelijk paroxisme, zonder een
glimp van de door Vondel zoo Imesterlijk vertolkte hallucinaties wan.
delt ons hier een tamme zenuw.
zieke voorbij, in afgemeten passen
cirkelend over de gegeven ruimte,
trapje op en trapje af, om dan in
zijn verwezen droomerij netjes op
zijn centraal geplaatsten zetel tot
stilstand te komen. Wanneer men
Vondels sterkste clausen zoo ont.
kracht (en daarbij nog de volgorde
der verzen door elkaar haspelt!)
is het geen wonder, dat het publiek
ongedurig wordt en zelfs de best.
willenden met allerlei voorzichtige
vragen komen over de eigenlijke
waarde van zoo'n stuk voor het too.
neel.
Wij zullen ons hart maar heele.
maal uitspreken en er bijvoegen, dat
zelfs de zoo aannemelijk opgemaakte
Linus van Hans van Meerten, ja
dat zelfs deze sympathiek asce.
tische priesterfiguur alweer tegen.
viel, toen het op spreken, en dat is
hier op spelen aankwam.. De machtige
climax aan het slot van zijn treffende
troostrede, zijn profetische visie van
der Kerke heerlijkheid na driemaal
honderd marteljaren, de extatische
blijdschap te midden der gruwelijke
vervolging . . . het is ons allemaal
onthouden voor een egale en zeer
beschaafde maar tegelijk onbezielde
declamatie, die voor het leven van
Vondels dramatiek fnuikend is.
Zoodat, summa summ.arum, de
drie vrouwenrollen ons verreweg
het best bevielen, die voor haar
deel de sfeer van het zoo uitstekend
aangekleede drama wisten te red.
den — de jonge mannen niet te na
gesproken, die de reien der soldaten,
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„gekerstend, blanck in 't harrenas",
hun metalen verzen klankvast, stoer
en onberispelijk eenstemmig lieten
belijden.
Nog iets moet ons uit de pen, wat
speciaal de regie betreft. Hoe komt
het toch, dat bij de opvoering van
Vondels spelen de door hem zelf
in den tekst zoo duidelijk aangegeven
regie-wenken herhaaldelijk verwaar.
loosd worden? Bijvoorbeeld: als Si.
mon de Toovenaar uitdrukkelijk
zegt: „'k Zal stampen, dat het dreunt"
waarom stampt hij dan niet? Ms
Elymas terstond daarop uitspreekt
wat hij hoort en ziet: „Zij komen.
D'aerde loeit, en tsiddrend berst
van een. Nu braecktze zwavelvier,
en roock, en stof, en steen", waarom
blijft dan de tooneel-machinerie bui.
ten alle werking? En wanneer Plau.
til Petronel verzekert, dat zij het
„snerpen van de roen" op de ruggen
der Apostelen hoort, waarom hoort
de zaal dan nets? Ook zoo bij de
ontwaking van Peter in den kerker;
hij geeft duidelijk te kennen, dat
hij door een haan wordt wakker ge.
kraaid. Waarom, mag hij dat kraaien
alleen hooren? Vondel wist toch
wel, wat hij op 't tooneel bracht?
Al die kleine maar niet waardelooze
dingen spelen mee in de dynamiek
van een Vondelstuk, zijn uitingen
van handeling, door den drama.
dichter geeischt. Wie ze veronacht.
zaamt werkt het verwijt in de hand,
dat er in Vondels drama's nets ge.
beurt en is dus onrechtvaardig
tegenover den dichter. M.
17 NOVEMBER HERDACHT. —
De beide welbekende geillustreerde
weekbladen De Prins en de Katholieke Illustratie hebben in de week
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van 17 Nov. Vondels geboortedag
met woord en beeld herdacht. De
Prins gaf 16 Nov. order het hoofd
„Rondom Vondel" een paging met
kiekjes naar een aantal met 's dich.
ters naam verbonden publieke op.
schriften te Amsterdam. Wij zien er
niet enkel het standbeeld en het
park, die zijn figuur levendig houden,
maar ook familiepensions, een mu.
seum, een uitgeverij, een pear stra.
ten, een sigarenwinkel, een leesbiblio.
theek en een taxi-bedrijf, die alle.
maal met den naam Vondel prijken.
De aardige collectie zou nog kunnen
worden uitgebreid, men vergelijke
slechts de artikeltjes in ons tijd.
schrift van Jrg. IV, bl. 190; V, 135 en
VII, 190. Wanneer al deze sympto.
men van des dichters populariteit
eens bij elkaar konden worden gezet,
dan zou de schrijver van het stukje
in De Prins, de Vondeliaansch ge.
naamde Neer Gijs van A., nog meer
reden hebben, om uit te roepen:
„Had Vondel dat eens kunnen weten!"
De Katholieke Mustratie gaf in
Naar No. van 21 Nov. een zeer kleu.
rige, bladzijgroote prent naar een
teekening van Frans Lammers, die
getiteld is: De Muiderkring. Wij zien
er Vondel in zijn deftig zwart tus.
schen de jeugdige Maria Tessel.
schade in groen fluweel en den blowden Muider drost met rood en geel
wambuis in levendig gesprek. De
dichter zit beschanst met boeken
en met blaren, terwijl hij zich opge.
wekt en vriendelijk tot „het zoete
Tesselschaedtje" richt, die ernstig
denkend toeluistert. Het is een aardige vlot geimproviseerde teekening, die nader wordt toegelicht door
een artikel over „De gasten van den
Drost".
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COORNHERT.,HERDENKING. —
Te Gouda werd een gedenksteen ont•
huld bij gelegenheid van den 350sten
sterfdag van Dirck Volkertsz. Coorn.,
hert. „De Tijd" van 27 October j.l.
wijdde een uitvoerig artikel aan dezen
te weinig bekenden schrijver, waarin
werd opgemerkt, dat Coornhert meer
didacticus dan zuiver lyricus was.
„Toch vergete men niet," zoo ver°
volgt het blad, „dat ook groote
lyrische dichters, met name Hooft
en Vondel, deze theorie van de be-,
daardheid niet verloochenden. Het is
waar, dat Vondel veel meer waarde
toekende aan de geestverrukking
dan Coornhert, maar ook hij bleef
wantrouwig tegenover iedere
zinnigheid en hij zag de geestver•
rukking van allerlei profetische menschen in zijn omgeving als een
Willem Blokveld
vaar."
„LUCIFER" OP HET REPER.
TOIRE. — Nu het Residentie0Tooneel
onder regie van Johan de Meester
opvoeringen gaf van „Lucifer" is
het wel aardig eens te herinneren
aan de opvoeringen van dit stuk door
de Utrechtsche studenten in 1904.
De hoofdredacteur van „Het Tooneel'
de heer L. H. Berckenhof, schreef
toen in het Aprilonumm.er: „Of een
treurspel als Lucifer ooit in het
schouwburg•repertoire zal worden
ingelijfd, gelooven wij niet". En in
de Mei•aflevering: „Duidelijker kan
het niet worden uitgesproken, dat
het geroep om Vondel op het tooneel
te brengen en de aandrang in dezen
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op onze tooneeldirecties geoefend,
weinig zin heeft. Laat het blijven bij
excepties en zoek Vondel niet in te
lijven in het gewone repertoire."
De heer Berckenhof moet een
voortreffelijk tooneelcriticus geweest
zijn, maar in deze passages heeft
hij toch wel leelijk de plank mis ge.,
slagen! W. BL
VONDEL OP GRAMOFOONPLA•
TEN. — Het Nederlandsch Tooneel.
lyceum onder leiding van Carel Briels
te Am.sterdam. deelt mede, dat het
bezig is met het vastleggen van een
Vondelcyclus op gramofoonplaten.
Hiervoor is gekozen het Philips,.
Miller-systeem. Voorloopig zullen in
verkorten vorm worden opgenomen
Adam in Ballingschap, Gysbreght
van Aemstel en Lucifer.
STELLING. — Aan zijn Utrecht,.
sche dissertatie: Joh. Petrus
broek (Eindhoven, 1939) heeft de
heer J. H. J. Willems de stelling
(No. XI) toegevoegd.:
In Lucifer, vs. 161: „Bejegent Enge0
len, hoe schoonze uw oogh behaego
den", is een verklaring van de con,.
structie na de komma als contfuni.,
natiegeval aannemelijker dan de
aan het Ned. Wdb., VI, 780 ont•
leende verklaring: hoe schoon = alschoon ofschoon in de uitgave Cramer-Molkenboer (Zw. Herdr.).
GEBREK AAN RUIMTE noopt ons,
de boekbesprekingen tot een
gende afl. te laten liggen. RED.

HET REGISTER OP DE VONDELICRONEEK I—X is verschenen
(60 blzn. groot) en voor den prijs van fl. 2.50 franco p. p. te verkrijgen
uitsluitend bij de Redactie, Driehuizerweg 145, Nijmegen.
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